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1 Základní údaje 
 

Název organizace TJ Slavoj Český Brod, z.s. 

IČO 00663191 
 
 
Forma právní subjektivity 

Spolek TJ Slavoj Český Brod byl založen jako sdružení 
občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
Byl zaregistrován MV ČR dne 23. 10. 1990 pod čj. VSP/1- 
2874/90-R a od 1. 1. 2014 je zapsán ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1243. 

Registrace organizace - č.j. podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

Registrace organizace - datum zapsána 1. ledna 2014 

Název banky Česká spořitelna 

Číslo účtu 425397349/0800 
 

Sídlo organizace  

Ulice a čp Komenského 516, PSČ: 282 01 

Město Český Brod 

Kraj Středočeský 

Telefon 321 622 015 / +420 602 343 366 

E-mail info@tjslavojcb.cz 

www www.tjslavojcb.cz 

Datová schránka ID: 8i7nezk 
 

Statutární zástupci  

Mgr. Pavel Janík předseda 

Ing. Milan Rollo místopředseda 
 

Správa  

Marcela Chuchlová tajemnice 

Lucie Vokáčová účetní 

Monika Vorlická správce sportovní haly,úklid ubytovny a tenisového areálu 

Bohuslav Filoun správce sportovní haly 

Jiří Papoušek správce sportovní haly 

Ing. Jaroslav Kokeš správce tenisového areálu 

Jiří Havlín Správce tenisového areálu a ubytovny 

Marcela Vomáčková Správce wellness 

  Pavel Moucha Správce wellness 
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VALNÁ HROMADA TJ 
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Výkonný výbor, 
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2 Úvodní slovo 

Výroční zpráva TJ Slavoj Český Brod (dále jen TJ) za rok 2016 bude ve svém výčtu bohatá především 
informacemi o investičních akcích, zkvalitnění trenérské práce i nárůstem členské základny 

 
Ve výroční zprávě TJ v souladu s přijatým usnesením valné hromady najdete ucelený přehled o činnosti 
výkonného výboru (dále jen VV TJ), hospodaření TJ, činnosti pracovních skupin, Správy TJ a o jejich 
projektových, administrativních, sportovních a společenských aktivitách. Ve druhé části jednotlivé oddíly 
prezentují svoji činnost v roce 2016. 

 
Úvodem lze říci, že rok 2016 na rozdíl od předchozího roku byl získání prostředků z dotačních titulů 
velmi úspěšný, výjimkou Fondu hejtmana na podporu sportu, kde jsme byli vyřazeni z formálních 
důvodů, protože jsme pro investici nedoložili potvrzení o tom, že potvrzení nepotřebujeme. Snad nová 
krajská garnitura bude vstřícnější. Nejvýraznější dotaci jsme obdrželi od MŠMT se synergií fin. 
prostředků města na rekonstrukci nohejbalového areálu a sociálního zázemí, které je za sportovní 
halou a soc. zázemí z bývalé ubytovny. Tím se vyřešil i nájemní vztah s HZS a možnosti dalšího 
rozvoje našeho nejúspěšnějšího oddílu ve staronových prostorách, které jsou po rekonstrukci pro 
návrat nohejbalistů do extraligy důstojné. Z vlastních prostředků a s příspěvku města oddíl tenisu 
zrekonstruoval tři tenisové kurty. Máme připravené projektové dokumentace na další podání do nových 
Výzev dotačních titulů MŠMT a STČ kraje.  
Díky finanční dotaci z města a zejména Programu VIII. MŠMT jsme se mohli zaměřit na podporu 
dobrovolných trenérů, všeobecné přípravě dětí a podpoře stále rostoucí základně dětí a mládeže, která 
v roce 2016 činila 902 členů. 
 
Chtěli bychom tímto vyjádřit městu Český Brod a MŠMT poděkování za jejich podporu činnosti 
TJ. 

 
Naši sportovci v uplynulém roce dosáhli významných úspěchů, o nichž se více dočtete ve zprávách 
oddílů. V tradiční anketě města - osobnosti roku 2016 měla TJ své zástupce: L. Cibulkovou, J. Vokáče 
nejst. a Evu Babicovou. Ocenění sportovec roku STČ kraje obdržela L. Cibulková. Další možností jak 
se více zapojit do sportovního dění je práce předsedy TJ ve výkonném výboru Okresního 
tělovýchovného sdružení a tajemnice v Komisi pro sport a volný čas rady města. Díky spolupráci s 
dalšími sportovními a zájmovými spolky se již podruhé uskutečnila týdenní akce Město v pohybu, 
kterou TJ  a SK Český Brod koordinovaly. 

 
Nejdůležitější aktivitou TJ jsou především sportovní činnosti. Zde patří uznání sportovcům, z nichž 
mnozí dosáhli ve svých oblastech významných životních úspěchů, jmenujme mistrovské tituly,  
nohejbalistek, postup nohejbal is tů  do extra l igy,  či nejlepší nohejbalistku roku L. Cibulkovou, 
úspěchy družstev v tenisu a basketbalu, či individuální výkony atletů. Potěšitelným faktorem je i nárůst 
členské základny v mládežnických kategoriích a jejich úspěchy byť jen zatím na krajské úrovni 
(nohejbal, tenis, BK, atletika) Všechny oddíly mají silné zázemí v rekreačních složkách svých oddílů. 

 
Naše poděkování patří všem trenérům, rodičům a sponzorům především za čas a finanční 
prostředky, které věnovali na podporu sportovní činnosti oddílů TJ. 

 
Jednotlivé zprávy komisí a oddílů jsou podrobněji zpracovány v následujících částech Výroční zprávy  
TJ   Slavoj   Český   Brod,   z.s.   na   nichž   se   podíleli   všichni   členové   Správy   TJ,   VV   TJ        
a předsedové oddílů a odborů. Pro zpestření textové části jsou součástí výroční zprávy i fotografie. 

 
Díky práci VV TJ, činnosti Správy, získaným mistrovským titulům, spolupráci s ostatními neziskovými 
sdruženími ve městě, můžeme o roku 2016 říci: Byl to rok dobře finančně zajištěný, s realizovanými 
investičními akcemi, s výbornými sportovními výsledky a přípravou dětí a mládeže. Doufejme, že i rok 
2017 bude stejně úspěšný.  

 
 

za TJ Slavoj Český Brod, z.s. 
Pavel Janík - předseda VV TJ 
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3 Usnesení valné hromady TJ Slavoj Český Brod 
 
 
Datum: 26. 5. 2016 
Účast na VH: 21 delegátů z 34 pozvaných                               VH je usnášeníschopná 
Hosté: 1 
 
Jednání řídil:  M. Rollo 
 
I.procedurální otázky 
 

• VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 
 

• VH zvolila mandátovou komisi ve složení: M. Dušek + J. Charouzek  
• VH zvolila návrhovou komisi ve složení: M. Majer, S. Šaroch 
 

 
 
VH schvaluje: 
 

• Výroční zprávu VV TJ za rok 2015 a Návrh činnosti TJ na rok 2016 
• Zprávu o hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016 
• Zprávu KRK za uplynulé období 
• Základní dokumenty TJ – Organizační řád TJ, Směrnice o oběhu dokladů  
• Výši členských příspěvků jednotlivých oddílů (viz příloha) 
• Volbu J. Kokeše za člena VV TJ ( 20-1-0) 

 
VH bere na vědomí: 

• Zprávu o činnosti Správy TJ 
 

 
III. Návrhy činnosti na další období: 
 
VH pověřuje výkonný výbor ve spolupráci s pracovními komisemi a Správou realizovat činnost 
v následujících oblastech: 
   
Sportovní oblast: 

• Podpora trenérů mládeže, jejich odbornému růstu, a podpora mládežnického sportu s možností 
stabilizovaného počtu mladých sportovců a jejich sportovního růstu. 

• Spolupráce s dalšími subjekty při sportovní přípravě.  

Sportovní infrastruktura: 

• Využívat dotační tituly pro zlepšování kvality sportovišť. 

• Rekonstruovat hřiště za SH, ubytovnu na SH pro zázemí nohejbalu, rekonstruovat tenisová hřiště 
1 -3. 

• Připravit PD na atletický areál. 

• Rekonstrukce střechy na KBD. 

• Revize sportovišť. 
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Ekonomická oblast: 

• Fundraising a využití dotačních titulů města, kraje, MŠMT, případně evropských fondů. 

• Důsledná ekonomická evidence. Včasné podklady od oddílů, sledování podúčtů. 

• Vyúčtovávání dotací. 

• Informace na VVTJ a půlroční kontrola KRK. 

Právní oblast: 

• Revize dokumentace TJ ( Organizační řád). 

• Kompetence oddílů. 

Public relations 

• Informovanost veřejnosti o činnosti TJ a oddílů prostřednictvím:  

- webu TJ a oddílů, 

- ČBZ a dalších médií, 

- Výročních zpráv, náborových akcí, 

- dokončit grafický manuál dokumentů TJ, 

- shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů. 
 

Spolupráce s dalšími subjekty:  
 město – realizace společných akcí, účast v komisích,  KO 10 Strateg. plánu 

                             NNO ve městě – Město v pohybu  

                             Školy – využití sportovišť, řešení hřiště Na Vyhlídce 

                              OTS – činnost ve výboru OTS 

                              kraj a MŠMT – spolupráce v oblasti sportu 

VH ukládá KRK: 
 

• Zlepšit kontrolní činnost a respektovat mechanismy kontroly. 
 
VH ukládá oddílům: 
 

• Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ. 
• Přizvávat členy VV na jednání výboru oddílů. 
• Ve spolupráci se Správou TJ upřesnit vždy k 31. 12. stav členské základny včetně rodných čísel. 
• Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku. 
• Aktualizovat internetové stránky a na nich složení výboru oddílů. 
• Včasné dodání podkladů do Výroční zprávy (dle osnovy VZ), včetně fotodokumentace. 

VH doporučuje oddílům:  
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• sledovat informace na www.tjslavojcb.cz včetně GS a elektronicky zveřejňovaných analytických 
údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích oddílů. 

 
 
 
Valná hromada hlasovala o usnesení: PRO 21, PROTI 0, ZDRŽEL 0 
 
Usnesení VH TJ bylo přijato 
                              
    
 
 
Zapsal:    předseda návrhové komise Milan Majer 
 
Ověřil:     předseda TJ Slavoj Český Brod, z.s. Pavel Janík 
 
Příloha: 
Program jednání VH: 

 Uvítání a úvodní informace    

1. Volba mandátové a návrhové komise  

2. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2015 výhled na rok 2016 

3. Zpráva o činnosti Správy za uplynulé období 

4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 

5. Zpráva revizní komise  

6. Revize základních dokumentů TJ ( Organizační řád, Směrnice, Vize) 

7. Dovolba člena VV TJ ( návrh VTO) 

8. Diskuse 

9. Přestávka + příprava usnesení 

10. Zprávy mandátové a návrhové komise 

11. Usnesení a závěr  
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4 Činnost TJ v roce 2016 
 

4.1 Složení výkonného výboru (VV TJ) 
 
 

Výkonný výbor Funkce / Oddíl 

Charouzek Jakub ASPV 

Janík Pavel Předseda / Volejbal 

Majer Milan Nohejbal 

Rollo Milan Místopředseda / Atletika 

Dušek Martin ml. Basketbal 

Sobíšek Pavel Tenis 

Filoun Bohumil Biliár 
 

Zaměstnanci Funkce 

Lucie Vokáčová účetní 

Marcela Chuchlová tajemnice 
 

Revizní komise Oddíl 

Jana Eichlerová Volejbal  - předseda 

Lenka Cibulková Nohejbal 

Stanislav Šaroch Basketbal - BK 

 
4.2 Činnost VV TJ a Správy TJ 

 
Výkonný výbor TJ měl 10 jednání a jedno tradiční vánoční setkání s předsedy a hospodáři oddílů. 
Předsedkyně revizní komise se pravidelně účastnila jednání VV TJ. Statutární zástupci měli každý 
týden operativní provozní porady s tajemnicí a účetní. Pro informovanost širší veřejnosti jsou základní 
dokumenty, Usnesení VH a zápisy z jednání VV TJ zveřejňovány i na www.tjslavojcb.cz 

 
Jednání VV TJ vycházela z předem zaslaných podkladů k jednání VV TJ, což při obsažnosti bodů 
jednání a struktury jednání značně urychlilo a zpřehlednilo projednávání. Revizní komise ani členská 
základna na žádný zápis oponentně nereagovaly.  

 
Zápisy z jednání byly rozeslány dle rozdělovníku na všechny předsedy oddílů a odborů TJ, jejich 
hospodářům a členům revizní komise.  

 
 

Pracovní skupiny, jako poradní orgány VV TJ pro dané oblasti činnosti TJ se scházely dle potřeby, byť 
šlo někdy jen o členy výboru, kteří jednali a řešili otázky k dané oblasti činnosti. V uplynulém roce to 
byla především projektová a majetková skupina realizující investiční akce. Výstupy z těchto jednání 
byly projednávány na VV TJ. Lze konstatovat, že tento systém zefektivňuje rozhodovací řízení VV TJ. 
Na druhé straně je však nutné přiznat, že činnost jednotlivých pracovních skupin není srovnatelná a liší 
se v potřebné úrovni a nasazení. To lze posoudit i četností jednání těchto skupin a jejich výstupy, které 
projednává VV TJ. 
TJ si svým přístupem k dalším subjektům (Město, školy, NNO, OTS apod.) udržuje pověst seriózního 
partnera v oblasti sportovního využití volného času, školní TV a naplňování Strategického plánu rozvoje 
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Města, na jehož realizaci v podobě akčního plánu na období dvou let se podíleli při jednání Komise pro 
sport a volný čas i zástupci TJ. Pro oblast podpory sportu bylo velmi důležité zřízení Fondu podpory 
kultury, sportu a volného času, jeho rozpočtové navýšení stabilizuje podmínky provozu, činnosti a 
investičních akcí nejen TJ ale i ostatním občanským sdružením ve městě. 

 
VV TJ projednával zejména: 
• přípravu projektů a realizaci neinvestičních akcí (z prostředků MŠMT a investičního fondu TJ a 

Fondu podpory sportu, kultury a volného času – Programy č. 1-3), 
• přípravu a realizaci akcí souvisejícími se Správou a činnostmi oddílů, zejména akci Město v 

pohybu, 
• přípravou nové smlouvy mezi TJ Slavoj Český Brod, z.s. a SK Český Brod v případě 

vlastnických práv areálu Na Kutilce, 
• ukončení nájmu oddílu nohejbalu v areálu HZS a předání prostorů ve Wolkrově ulici, 
• přípravu a realizaci investičních akcí (rekonstrukce areálu za halou, rekonstrukce ubytovny na 

zázemí nohejbalu, rekonstrukce sauny a rekonstrukce antukových hřišť na tenise), 
• otázky vnějších vztahů: jednání s městem, HZS, školami, NNO, Technickými službami města 

Český Brod, pojišťovnami apod. 
• propagaci činnosti TJ a její medializace, zejména v Českobrodském zpravodaji, 
• přípravu žádostí o dotace na MŠMT, kraj, město, 
• informace z OTS a dalších střešních orgánů. 

 
Správa TJ v uplynulém roce měla následující priority: 
• aktualizace provozních řádů sportovišť ve správě TJ a v souladu s BOZP, 
• revize TVZ, na základě nových právních úprav a vyhlášek 
• dokumentace a narovnání evidencí nemovitého majetku, především ve vztahu ke grantovým 

řízením, budoucím projektům a odvodům daně z nemovitosti, spolu s úpravou odpisových plánů 
a přípravy tvorby interních fondů pro opravy a údržbu, 

• inventarizace majetku a sportovního vybavení oddílů a správy 
• spolupráce na projektové činnosti, příprava dokumentace projektu rekonstrukce atletického 

areálu, 
• logistika TJ, 
• zabezpečení hladkého provozu středisek ve správě TJ, 
• spolupráce při správě internetových stránek, 
• nastavení vyrovnaného rozpočtu TJ, 
• efektivní činnost správy především ve vztahu k oddílům, zřízení podúčtů dalším oddílům, 
• maximální využití všech sportovišť a ekonomika jejich provozu, 
• realizace rekonstrukce sauny a zahájení provozu, 
• jednání s HZS o ukončení nájmu a předání areálu bývalého nohejbalu, 
• příprava dokumentace a podkladů pro project “revitalizace nohejbalového areálu a rekonstrukce 

sociálního zázemí”. Příprava výběrového řízení této investiční akce po získání investiční dotace 
od MŠMT a synergie od města Český Brod, výběrové řízení a následně realizace celé rozsáhlé 
rekonstrukce a výstavby hřišť, 

• příprava dokumentace a zahájení poptávkového řízení na dodavatele zateplení a fasády čelní 
strany objektu Sportovní haly a boční stěny u šaten a na urbanistické řešení veřejného 
prostranství před Sportovní halou. 

 
Z uvedených priorit vyplynula potřeba pravidelných provozních porad (pondělí/čtvrtek), kterých se 
účastnili i statutární zástupci TJ (P. Janík a M. Rollo). Úkoly pro Správu z těchto porad byly projednány 
na VV TJ a jsou přístupny na médiích TJ. 

 

Závěrem lze konstatovat, že VV TJ ve spolupráci s oddíly / odbory a Správou TJ naplňuje Usnesení 

VH o dalším rozvoji sportovní činnosti TJ, s dobrým administrativním a materiálním zajištěním. 
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4.3 Přehled členské základny TJ v roce 2016 
 
 

 

Znak ČUS 

 

oddíl 

 

Celkem 

 

Muži 

 

Ženy 

 
Dospělí 

celkem 

 

Dorostenci 

 

Dorostenky 

 

Žáci 

 

Žačky 

 
Mládež 

celkem 

 
Počet 

Oddílů 

1 atletika 205 4 2 6 11 12 82 94 199  
3 basketbal 121 17 0 17 12 0 44 48       104  

61 billiard 6 6 0 6 0 0 0 0 0  
7 fotbal 9 9 0 9 0 0 0 0 0  

26 nohejbal 88 22 21 43 11 3 21 10 45  
 
 

45 

sport pro 
všechny 
odbor 
ČASPV 

 
 

54 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

16 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

28 

 
 

38 

 

37 tenis 244 61 15 76 8 13 80 67 168  
 badminton 16 4 6 10 0 0 4 2 6  

51 triatlon 5 2 1 3 0 2 0 0 2  
38 turistika 129 15 13 28 29 19 24 29       101  
40 volejbal 25 17 8 25 0 0 0 0 0  

Celkem    902  158  81  239  73  55  257 278  663  10 
 

Dospělí od: 26 let, Dorost od: 15 let do 26 let 
 

Početní stav nemusí odpovídat počtu členů v oddílech, protože oddíly neřeší duplicitní členství. 
Fyzických členů je 804. 
 

 
4.4 Výsledky hospodaření 

 
 Hlavní 

činnost 
Hospodářsk
á činnost 

Daňová  
úleva 

Úroky Příspěvky Dary Dotace 

Příjmy 5271673,88 1217959,37 0 1564,77 109300 487310,5 1272147,50 

Výdaje 5866779,38 899693,03 55 481,33 294,50 109300 487310,5 1272147,50 

Výsledek 
hospodařeno 
před zdaněním 

 
-595105,50 

 
322446,34 

 

 
-55481,33 

 
1270,27 

 
0 

 
0 

 
0 

Daň z příjmů 0 4180 0 0 0 0 0 

Výsledek 
hospodaření 
po zdanění 

 
-595105,50 

 

 
318266,34 

 

 
-55481,33 

 
1270,27 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

Pozn.:  Tabulková část Výkazu zisků a ztráty, rozvaha jsou v příloze Výroční zprávy. 
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V roce 2016 TJ podala žádosti na následující projekty: 
 

Vyhlašovatel Dotační titul Název projektu Výsledek /částka 

Město Český 
Brod 

Program č.1 
Provoz a celoroční 
činnost 

podpořeno 

ve výši 520 tis. Kč 

Program č. 2 sportovní akce 
podpořeno 

ve výši 194 tis. Kč 

Finanční podpora 
invest. projektů 

Rekonstrukce sauna, 
tenisové kurty a 
nohejbalový areál 

podpořeno ve výši 
1 385 tis. Kč 

Středočeský 
kraj 

Fond hejtmana 
Oprava antukových 
hřišť tenis  

nepodpořeno 

Fond hejtmana 
Rekonstrukce střechy 
KBD včetně sport. 
zázemí 

nepodpořeno 

MŠMT 

Program IV. 
podaný 
prostřednictvím 
OTS 

provoz a opravy 105,8 tis. Kč 

Program č. 8 Podpora mládeže 443 tis. Kč 

Program investice 
Revitalizace 
nohejbalového hřiště 

Podpořeno  

5 895 tis. Kč 
 
 
 

U všech opravených objektů v souladu s podmínkami Výzev jsou jména donátorů transparentně 
zveřejněna na webu a v ČBZ. 

 

Účetní jednotka v průběhu sledovaného období přijala následující dary ve výši  20.000 Kč a více. 
 

Finanční dary (v Kč) od: 
 

Basketbal klub Český Brod,BEK reality s.r.o.,Bc. Jakub Nekolný,MGC servis, s.r.o. , 

PRO – DOMA,MUDr. Jiřina Sýkorová, Jatky Český Brod a.s., V+T mat s.r.o.,Goldinvest, s.r.o.  

Jan Vokáč, Marcela Chuchlová a další drobní dárci. 

 
Všem,  kteří  TJ  v uplynulém  roce  věnovali  finanční dary,  mnohokrát  děkujeme  a věříme v 
jejich přízeň i v následujícím roce. 

 
Rádi bychom také poděkovali MŠMT, Městu Český Brod a příznivcům oddílů za finanční 

příspěvky, díky nimž se mohly výše zmíněné opravy a investiční akce realizovat. Na druhé 

straně nás zaráží proklamativní výroky představitelů kraje, ČUS o podpoře sportu na místní 

úrovni, zejména jsou-li vlastníky objektů sportovní organizace, ale bez finanční podpory za rok 

2016. 

 

 



5 Projektová činnosti a její realizace 

Na základě přiznaných dotací na výstavbu a obnovu sportovišť proběhly následující realizace projektů: 
 

� rekonstrukce sauny 

 
 

 

� rekonstrukce nohejbalu a soc. zázemí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� rekonstrukce tenisových kurtů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pohled na areál za halou: 
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6 Činnost pracovních skupin 
 

6.1 Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising 

 
Skupina pro investiční a neinvestiční projekty a fundraising vyhledávala Výzvy jednotlivých 
vyhlašovatelů dotačních titulů ( MŠMT, Středočeský kraj, Město Český Brod,) pro investiční i 
neinvestiční projekty, které směřovaly k podpoře investičních i neinvestičních záměrů TJ. Zpracovala 
projekty, které konzultovala s dalšími pracovními skupinami. V roce 2016 se podařilo získat podporu 
investic od Města Český Brod ve výši 1.385.000 Kč, na pravidelnou činnost 520.000Kč a na akce pro 
veřejnost 194.000Kč. Z MŠMT na investiční akci 5.895.000Kč a prostřednictvím ČUS jsme obdrželi 
105.800 Kč na provoz a údržbu. 

 
V oblasti fundraisingu získávala podporu jiných subjektů pro kofinancování projektů či rozvoji sportovní 
činnosti TJ, zejména od Města Český Brod a sponzorů, kdy TJ zastupovala oddíly v rámci jejich smluv 
se sponzory. Výše sponzorských darů a přehled donátorů viz výše. 

 
Na rok 2016 byly na základě usnesení Valné hromady z 26. 5. 2016 a výzev podány následující 
projekty, jejichž přehled je v tabulce na str. 10. 

 
 

6.2 Skupina pro správu majetku 

 
V roce 2016 stavební komise probírala tyto body: 
• Přípravu a realizaci investičních akcí: nový sportovního areálu pro nohejbal, rekonstrukce sauny, 
• likvidaci stavebních buněk na pozemku HZS ve Wolkrově ulici a předání areálu HZS, 
• Rekonstrukce antukových hřišť na tenise, 
• Kácení stromů a náhradní výsadba. 

 
 
6.3 Skupina pro vnější vztahy 

 
Oblast vnějších vztahů lze rozdělit na následující kategorie: 

•  Zastupování TJ v městských komisích a dalších organizacích OTS, MAS. 
•  Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů, zejména: SK, HZS 
•  Pracovní skupina Kutilka. 
•  Jednání  s ostatními sportovními a volnočasovými spolky ve městě –SK, T.J. Sokol, Corridoor, 

skautská střediska, TJ Liblice. 
•  Partnerské smlouvy a jednání – MAS, Svaz nohejbalu. Atletiky, ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská, 

Gymnázium Český Brod. 
•  Jednání s právními subjekty - úřadem práce, Kooperativou a UNIQUA, TS, školami, HZS, Městem. 

 
Zastupování TJ v městských komisích a dalších organizacích OTS, MAS 
P. Janík a M. Chuchlová zastupovali TJ v Komisi pro sport a volnočasové aktivity a dále v komisích pro 
klíčové  oblasti  Strategického  plánu  Města   Český  Brod;   Klíčová  oblast   10   –   rekreace,   sport   
a volnočasové aktivity. 

 
Jednání o majetkových vztazích TJ a dalších subjektů 

V průběhu roku 2016 probíhala intenzivní jednání s následujícími partnery: 
• Město Český Brod – využití hřiště u ZŠ Žitomířská, 
• HZS - ukončení nájmu a úprava areálu ve Wolkrově ul. do původního stavu. 
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Pracovní skupina Kutilka 
Správa TJ a Milan Rollo ml. stále řeší přípravu smlouvy o pronájmu sportovního areálu SK. 

 
V daném období řešila  prac. skupina následující problémy: 
• nákladovost na areál a řešení jeho ztrátovosti, 
• principy pro uzavření smlouvy s SK, 
• projekt rekonstrukce atletického oválu, 
• projekt rekonstrukce osvětlení areálu, 
• generel Kutilka nebyl radou města akceptován a je od něho upuštěno. Příprava náhradního řešení   

i s ohledem k prioritám a ekonomickým možnostem TJ. Řešení výpůjčky SK areálu koupaliště pro 
SK. 

 
Jednání s ostatními spolky ve městě – Českobroďák, Leccos, SK, T.J.Sokol, Junák 
V roce 2016 se realizovalo Město v pohybu, takže zapsané spolky se sportovním a volnočasovým 
zaměřením spolupracovaly na této akci, kterou TJ ve spolupráci s SK koordinovaly. Dále TJ 
spolupracovala na dílčích akcích (Kutilka v pohybu, Drakiáda, Ukliďme Pošembeří apod.) 

 
Partnerské smlouvy a jednání – MAS, svaz nohejbalu, ZŠ Tyršova a Žitomířská, gymnázium, 
Město 
Pro nohejbalový svaz oddíl nohejbalu uspořádal v září mistrovství ČR v kategorii dvojice a trojice žen a 
v srpnu mistrovství ČR v kategorii singlů dorostu. Jednání s právními subjekty - Uniqua, Bohemia 
energy, TS, školy, městem vyplývala z provozních potřeb, případně úkolů od VV TJ. 

 
S jednotlivými subjekty byly projednány následující otázky: 
• TJ uzavřela dodatek sdružené pojistné smlouvy s pojišťovnou Uniqua a zahájila jednání o dalším 

rozšíření o zrekonstruovaný objekt nohejbalu a nohejbalový areál. 
• TJ uzavřela s Bohemia energy smlouvu o nákupu energií na další kalendářní rok 2017 s výrazně 

nižší cenou, než v minulém období. 
• TJ uzavřela trvalou smlouvu o ochraně objektu sportovní haly a KBD se společností Jablotron s.r.o. 

a zahájila jednání o rozšíření bezpečnostních prvků I pro nově zrekonstruovanou část 
nohejbalového zázemí a pro proctor sauny a wellnessu s firmou Briard s.r.o. s realizací v průběhu 
května 2017 s možností napojení na cetrální bezpečnostní pult města. 

• TJ se školami uzavřela smlouvy o pronájmu sportovišť a na jednání s vyučujícími TV byly 
projednány směrnice o sportovištích a formy možné spolupráce mezi školami a TJ, 

• Jednání s městem byla již zmíněna v předcházejících kapitolách. 
 
 
6.4 Skupina ekonomiky je složena ze zástupců oddílů a Správy TJ 

 
V průběhu roku se k ekonomickým otázkám scházeli členové komise před jednáním VV TJ k řešení 
následujících okruhů: 

• Čerpání rozpočtu. 
• Rozpočtová kázeň oddílů (součást zápisů z VV TJ). 
• Financování projektů. 
• Odsouhlasení výkazů na ČUS a svazy. 

V prosinci proběhlo tradiční jednání VV TJ s předsedy a hospodáři oddílů. 
  Skupina spolupracuje s kontrolní a revizní komisí. 
  



6.5 Skupina public relations 
 

V oblasti   public   relations   se   TJ   
a oddíly zaměřily především na 
propagaci aktivit oddílů a TJ 
prostřednictvím internetových 
stránek TJ, Města Český Brod, 
případně Českobrodského 
zpravodaje, Kolínského deníku.    TJ    
a    oddíly    využívají  i Facebookové 
stránky. Této oblasti se VV TJ 
I oddíly stále více věnovaly, o  čemž 
svědčí i  články v ČBZ.  Díky P. 
Sobíškovi a J. Holubovi začala TJ 
shromažďovat informace o historii  
TJ. 

 
 

Vždy spolehlivým partnerem v oblasti PR je správce našeho webu Lucie Kašparová. 
 
 

Statistika příspěvků do českobrodského ZPRAVODAJE do rubriky Sport 
 

Mezi výrazné aktivity PR lze řadit: 
• pravidelná prezentace činnosti TJ v ČBZ (24 článků), 
• osobnosti roku a jejich prezentace, 
• pravidelná úprava internetových stránek (aktuality – 

výroční zpráva, fotogalerie – fotky zařízení, historie – 
opravy 2008 – 2016), 

• kompletace výroční zprávy, 
• přehledy o akcích ve sportovních zařízeních TJ, 
• správa facebooku. 

 
 
 
 

 
6.6 Skupina sportovně – metodická 

 
Odbornou i širokou veřejností byly oceňovány semináře s trenéry basketbalu, které přesahují i do 
problematiky ostatních sportů a technické a kondiční přípravy dětí a mládeže vůbec. Za pořádání těchto 
seminářů patří dík především BK Český Brod, který se při TJ Slavoj Český Brod věnuje mladým 
basketbalistům. 
Z grantu města TJ pořádala ve spolupráci s 3RE cvičení základních pohybových dovedností pro 

nejmladší členy TJ. 

 

  

TJ/oddíl počet článků 

Správa 5 
Atletika 3 
Nohejbal 5 
Basket 3 
Tenis 3 
ASPV 0 
Volejbal 1 
Triatlon 4 
ostatní 0 
 



7 Zprávy oddílů a odborů TJ Slavoj Český Brod 

V následující kapitole představujeme dílčí zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v uplynulém roce. 
 
7.1 Atletika 

Atletika v Českém Brodě pokračovala ve své úspěšné činnosti. Meziročně se opět navýšil počet členů, 
především v přípravce a žákovských kategoriích. Zvýšil se počet závodů, kterých se naši členové 
účastnili, a to jak v jednotlivcích tak družstvech. Oddíl po několikaleté odmlce uspořádal Na Kutilce 
závody dětí z Českobrodské přípravky s rodiči a veřejné závody družstev přípravek. Nutno říci, že oba 
závody byli úspěšné a měli kladnou odezvu od všech přítomných. V KBD oddíl uspořádal dva závody 
přípravek a pro veřejnost pět atletických závodů. U dvou závodů v KBD byla použita cílová kamera a tím 
docílené časy byly přesnější nežli časy měřené ručně. Oddíl v letní sezoně uspořádal jedno kolo družstev 
mužů a žen na stadionu ve Staré Boleslavi a rovněž se podílel na uspořádání halových KP jednotlivců 
žactva v Praze na Strahově. V průběhu letních prázdnin bylo uspořádáno soustředění oddílu v 
Hostinném. 
 
7.1.1 Prostory pro činnost 

 
Pro tréninkovou činnost v zimním období využíváme krytou běžeckou dráhu a v letním období atletický 
stadionu Na Kutilce. Členové se začátkem letní sezony podíleli brigádnickou činností na úpravě běžecké 
dráhy a zprovoznění sektorů. Po ukončení sezony byly zazimovány sektory skoků a hodů. V letošním 
roce byla opravena tribuna, kryt doskočiště na skok vysoký a část zábradlí kolem běžecké dráhy. Oddíl se 
rovněž organizačně podílel na akcích pro veřejnost pořádaných v areálu Na Kutilce - Město v pohybu a 
Kutilka v pohybu. V letním období oddíl při nepříznivém počasí využívá klubovny Na Kutilce. V závěru 
roku byl zpracován projekt na rekonstrukci atletického hřiště, za účelem podání grantové žádosti na 
MŠMT prostřednictvím TJ Slavoj Český Brod, z.s.  

 
Závody dvojic rodičů s dětmi 
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7.1.2 Členská základna oddílu atletiky k 31. 12. 2016 
 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 148 

19  - 26 let 5 

27  - 65 let 7 

nad 65 let 1 

Celkem 161 

 
 
V podzimním přestupním termínu tohoto roku, především z důvodu lepších tréninkových podmínek, 
přestoupili z našeho oddílu do atletického oddílu Slavoj Stará Boleslav společně s trenérem Jaroslavem 
Urbanem závodníci: David Martínek, Aurora Tlamichová a nejúspěšnější atlet oddílu roku 2016, Tomáš 
Martínek. V letošním roce byli na soupiskách ligových oddílů v kategorii mužů naši odchovanci: Jan 
Tesař- reprezentant ČR, Tomáš Martínek - reprezentant ČR v kategorii dorostu, Petr Hamták, Jakub 
Zadák, Jan Moravec a Matěj Veselý. 
 
7.1.3 Výsledky našich jednotlivců a družstev 

Umístění závodníků do šestého místa na přeborech Středočeského kraje jednotlivců: 
1.       Martínek Tomáš 2000 800 m  2:00,59 08.05.    Vlašim 
1. Svatoš Marek  2001 100 m přek.    15,4  07.05.    Kolín 
 1.(h) Martínek Tomáš 2000 800 m  2:02.91 09.01.    Praha - Strahov 
 1.(h) Martínek Tomáš 2000 1500 m 4:20,18 09.01.    Praha - Strahov   
 1.(h) Vopařil Vojtěch 2003 skok vysoký 143  20.02.     Praha - Strahov  
 1.(h) Sedláková Veronika 2004 koule 2 kg 10,12  20.02.    Praha - Strahov 
 3. Červený Matěj             2003 koule 3 kg 9,75  07.05.    Kolín 
 3.(h)    Svatoš Marek  2001 koule 4 kg 10,36  10.01.    Praha - Strahov 
 3.(h) Vopařil Vojtěch 2003 koule 3 kg 8,51              20.02.     Praha - Strahov     
 3.(h) Svatoš Marek  2001 skok vysoký 155  10.01.    Praha - Strahov 
 4. Svatoš Marek  2001 skok vysoký 160  07.05    Kolín 
 4. Sedláková Veronika 2004 koule 2 kg 9,75  07.05.    Kolín 
 4. Martínek David 2001  1500 m 4:43,3  07.05    Kolín 
 4.(h) Svatoš Marek  2001 60 m přek. 10.60  10.01.    Praha - Strahov 
 5.(h) Martínek David 2002 143  143  10.01.    Praha - Strahov 
 5.(h) Martínek David 2002 1500 m 5:13,50 10.01.    Praha - Strahov   
 5.(h) Vopařil Vojtěch 2003 60m  8.45      20.02.    Praha - Strahov 
 6.(h) Eichlerová Šárka 2002 1500 m 6:48,63 10.01.    Praha - Strahov 
 6.(h) Dusová Natálie 2004 skok vysoký 139                    20.02.  Praha – Strahov 
 

Umístění závodníků na mistrovství ČR: 

4. Martínek Tomáš 2000   3000 m 9:10,64 19.06.    Tábor 
4. Martínek Tomáš 2000     4km přespolní běh                19.11.     Praha - Motol  
10.(h) Martínek Tomáš 2000  1500 m 4:36,54 21.02.    Praha - Stromovka  
Dne 11.6.2016 Tomáš Martínek při mezistátním utkání dorostu  v Brně mezi ČR, Maďarskem, 
Slovinskem, Slovenskem vyhrál běh na 1500 m v čase 4:11,25. 
 
Do tabulek výkonů ČR se prosadil jen Tomáš Martínek a obsadil 
4. místě v dorostu                   1500 m             4:04,31                 27.09.                  Tábor 
4. místě v dorostu                   3000 m             9:07,2                   11.09.                  Jičín 
14. místě v dorostu                 800 m               1:58,87                 14.09.        Stará Boleslav 
Tabulky výkonů atletů ČR se vedou do počtu: (muži a ženy do padesátého místa; juniorů, dorostu, starší 
žactvo do dvacátého místa; mladší žactvo do desátého místa).    



Konečná umístění družstev:   

Přípravka.  Soutěž byla rozdělena ve Středočeském kraji na dvě skupiny, každé družstvo oddílu se 
mohlo volně účastnit jednotlivých závodů. Naše družstvo přípravky se účastnilo v roce 2016 celkem 24 
závodů a získali jsme několik desítek medailí v jednotlivých disciplínách (jednotlivci). Konečné pořadí 
družstev se nevyhlašovalo. Do finále, které se konalo 1. září ve Staré Boleslavi, se mohli za každý oddíl 
registrovaný u ČAS přihlásit dvě družstva. Závodníci nemuseli být registrovaní u ČAS. Maximální počet 
závodníků byl omezen na 20 v jednom družstvu. 
Vedoucími družstev přípravek byli Jana a Kateřina Čokrtovi a David Machorek. 
 
Finálová tabulka:  

1.                   Atletika Neratovice „A“                        980               
2.           Sokol Říčany a Ratíškovice „A“    850  
3.           SK Sporting Příbram „A“       830 
4.           Atletika Stará Boleslav „A“       820 
5.    AO Střela Žebrák „A“        800 
6.    AC TEPO Kladno „A“        750 
7.    TJ Lokomotiva Beroun „A“       700 
8.     Sokol Kolín atletika „A“       650 
9.     SKP Nymburk „A“        600 
10.         TJ Slavoj Český Brod „A“       580 
11.       Atletika Líbeznice „A“                   560 
12.  Atletika Stará Boleslav „B“           520 
13.  Sokol Roztoky u Prahy „A“          460 

            14.  Sokol Kolín atletika „B“   450 
 15.  AO Střela Žebrák „B“    430 
 16.  Atletika Neratovice „B“   410 
 17.  SK Sportig Příbram „B“   400 
 18.  TJ Lokomotiva Beroun „B“   340 
 19.  AC TEPO Kladno „B“    280 
 20.  TJ Slavoj Český Brod „B“   170 
 21.  TJ Sokol Říčany a Ratíškovice „B“  150 
 22.  SKP Olympia Kutná Hora   120 
 23.  SKP Nymburk „B“    120 
 24.  Atletika Líbeznice „B“        70  
 

  
Závod přípravek na stadionu Na Kutilce 

 
Mladší žactvo ve Středočeském kraji soutěžilo nejprve ve dvou skupinách. Z každé skupiny postoupilo 
prvních pět družstev do finále. Maximální počet v družstvu byl dvacet závodníků, minimální počet byli tři 
závodníci. Každý závodník mohl v jednom kole soutěžit maximálně ve dvou disciplínách a jedné štafetě. 
V každé disciplíně včetně štafet bodovalo prvních deset. Naše družstvo chlapců závodilo v pěti, z toho 
byli dva chlapci z přípravky. Družstvo dívek postoupilo do finále. 
Nejlepšími závodníky byli Červený Matěj u chlapců, Sedláková Veronika u dívek. 
Vedoucími družstev byli Jaroslav Urban a Stanislav Kosík. 



 
Tabulka naší skupiny 
Chlapci       Dívky 
1. SKP Nymburk         586,5         23        1.  Sokol Kolín „B“       716,5             29  
2. Sokol Kolín „A“         531,5         21  2.  SKP Nymburk              471,5           25 
3. Spartak  Vlašim        286 13  3.  AC Čáslav       218,5            19 
4. Olympia Kutná Hora  259,5 12  4.  TJ Slavoj Český Brod   154    16 
5. AC Čáslav        245,5 10  5.  Olympia Kutná Hora   186                15 
6. TJ Slavoj Český Brod     8   4  6.  Spartak Vlašim      131,5             10 
                                                                                           7.  Sokol Kolín „A“   118                  4 
       8.  Sokol Kolín „C“         26      2 
 
        Konečná finálová tabulka krajského přeboru družstev dívek    
  1.         Sokol Kolín          126 
  2. AC TEPO Kladno  111 
  3. Slavoj Stará Boleslav    82,5 
  4. AO Střela Žebrák    78 
  5. SKP Nymburka    73 
  6. Sporting Příbram    40 
  7. TJ Lokomotiva Beroun   21 
  8. AC Čáslav     19 
  9. TJ Slavoj Český Brod   8,5 
              10. Olympia Kutná Hora      1 
 
Družstva mužů a žen soutěžila v krajské soutěži ve Staré Boleslavi na stadionu v Houštce. Zde 
využívalo cílovou kameru a tartanovou dráhu. Celkem byla uspořádána čtyři kola. V této soutěži mohli 
závodit i neregistrovaní závodníci/e.  
Vedoucími družstev byli Stanislav Kosík a Milan Rollo. 

Konečná tabulka 
Muži                                                                                            Ženy 
1. Sokol Roztoky u Prahy 185 14    1.  Atletika Neratovice  185 15 
2. TJ Slavoj Český Brod 169 12    2.  Spartak Čelákovice   97 10 
3. Atletika Neratovice 114   9    3.  Sokol Roztoky u Prahy   78   7 
4. Spartak Čelákovice    30   4    4.   TJ Slavoj Český Bod     61   5 
 
7.1.4 Veřejné akce – spolupráce s dalšími subjekty 

Oddíl uspořádal v zimní sezoně v KBD 5 veřejných atletických závodů. Soutěžilo se v disciplínách: 
v překážkovém běhu na 50 m a 60 m, ve sprintu na 50 y, 60 y, 50 m, 60 m, skoku dalekém, skoku 

vysokém a trojskoku. Na těchto závodech bylo 
uskutečněno 879 startů. 
Na závody přijíždějí závodníci nejen 
ze Středočeského kraje a Prahy, ale i z Ústí nad 
Labem, Klatov, Litoměřic, Týniště nad Orlicí. 
Pro oddíly přípravek Středočeského kraje oddíl 
uspořádal 3 závody v KBD a na atletickém hřišti Na 
Kutilce. Soutěžilo se v těchto disciplínách: v 
překážkovém běhu, člunkovém běhu, běhu 
s břemenem, štafetovém běhu, sprintu na 50 m, 60 
m, skoku z místa, skoku daleké, skoku vysokém, 
modu míčkem, hodu medicimbalem, hodu raketkou, 
hodu kriketem. Těchto závodů se účastnily i děti 
přípravek Kolína, Čáslavi, Kutné Hory, Nymburka, 
Líbeznic, Staré Boleslavi, Říčan a Českého Brodu. 



Oddíl se připojil k akcím „Město v pohybu“ 
a „Kutilka v pohybu“, kde měl čtyři stanoviště 
pro skok daleký, skok vysoký, hod kriketem 
nebo tenisákem na cíl a člunkový běh. 

 
Čtyřboj přípravek ve sportovní hale 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Výhled činnosti na rok 2017   
Pro rok 2017 jsme přihlásili do soutěže družstva přípravek, starších žáků, starších žákyň, mužů a žen. 
Nadále budeme pořádat veřejné atletické závody v KBD. Uspořádáme atletické závody pro dětí přípravek 
ze Středočeského kraje v KBD a Na Kutilce. Po letošních úspěšných závodech dvojic (dítě a rodič) 
uspořádáme tyto závody i v roce 2017. Budeme se podílet na akci „Kutilka v pohybu“ a tím propagovat 
sportovní atletickou činnost TJ Slavoj Český Brod.  
 

       



 
 
                                                    Soustředění v Hostinném 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.2 Basketbal a BK Český Brod   

 
                                                                                             Národní finále 29.4 -1.5.2016 
7.2.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2016 

Basketbalový klub měl 
v roce 2016 na jaře, kdy se 
dohrávala sezona 2015/2016 čtyři 
družstva, ve druhé polovině roku 
2016, kdy začala sezona 
2016/2017 potom pět družstev  
(muže, starší minižáky, starší 
minižačky, nejmladší minižactvo a 
přípravku). Kromě pravidelných 
tréninků družstev, účasti 
v soutěžích pořádaných Českou 
basketbalovou federací a její 
středočeskou odnoží, jezdí 
družstva na letní soustředění 
(LTS), které se uskutečnilo ve 
dvou termínech i v roce 2016. 

Oddíl pokračoval 
v chlapecké složce ve spolupráci 
s BA Nymburk, zastoupenou Mgr. Michalem Ježdíkem. V rámci této spolupráce se žáci účastnili letní 
přípravy na tréninkových soustředěních BA Nymburk a od sezóny 2016/2017 společné družstva chlapců 
U13 a U14 pod hlavičkou Nymburka. Trenéři mládeže Nymburka nadále poskytovali pravidelnou 
metodickou podporu trenérům Brodu. Již od podzimu 2011 si oddíly vyměňují hráče.  

Oddíl v roce 20016 materiálně zabezpečil získání 1 trenérské licence kategorie B a 1 trenérské 
licence kategorie C a dále zprostředkoval svým trenérům obnovu platnosti trenérských licencí kategorie 
C.  

Členové výboru se účastnili činnosti TJ Slavoj v rozvrhové a revizní komisi (Šaroch). Martin Dušek 
dále vykonával funkci člena výboru TJ Slavoj.  

Mediálně se prezentujeme zejména na své www stránce basketbalu, pravidelně informujeme o 
své činnosti prostřednictvím pozvánek na domácí zápasy mládeže, články v Českobrodském zpravodaji a 
během podzimního náboru. V roce 2016 jsme rovněž zorganizovali pravidelné schůzky s rodiči členů 
všech mládežnických družstev.     

Hlavní akcí roku 2016 bylo uspořádání Národního finále dívek kategorie U12 za účasti nejlepších 
družstev této kategorie z celé republiky. Akci jsme uspořádali ve spolupráci s klubem ŠBK Sadská 
v termínu 29.4 až 1.5. 2016, kdy se dvě základní skupiny odehrály v Sadské a dvě v Českém Brodě. 
Semifinálová a finálová utkání se závěrečný den uskutečnila v českobrodské sportovní hale.    
 
 
7.2.2 Prostory pro činnost 

Basketbalová družstva nacházejí azyl ve sportovní hale TJ a to v rozsahu 21 cvičebních hodin 
od pondělka do pátku. V hale se samozřejmě konají i domácí zápasy ve všech soutěžích. 

Nadstandardní vztahy, včetně toho, že BK vybavilo tělocvičnu konstrukcemi pro basket 
s nastavitelnou výší obroučky, má vůči Základní a praktické škole v Žitomířské. Klub zde má zároveň po 
dohodě s ředitelstvím školy umístěnu skříň s inventářem (část míčů).  

Tělocvična však nemá plně vyhovující rozměry ani prostor pro diváky a tak ji lze používat jen jako 
tréninkovou. V roce 2016 proto byla tělocvična využívána hráči basketbalu jen výjimečně.  
 
 
 
7.2.3 Počet členů k 31. 12. 2016 

BK v současné době zabezpečuje činnost mládežnických družstev a družstva mužů. Všichni hráči 
a hráčky jsou rozdělení dle věku do následující struktury: 
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Tabulka  
Družstvo staších minižaček U13 24 
Družstvo MIX nejmladších minižáků 
U11 

25 

Družstvo přípravky 20 
Družstvo mužů a dorostenců 17 

 
Celkem měl oddíl 77 mládežnických členů včetně 8 dorostenců a 9 mužů.  Oproti roku 2015 došlo 

ke změně počtu členů na jedné straně hlavně z důvodů administrativního odchodu žáků U13 + U14 do 
Nymburka a na druhé straně náborem dětí do nového družstva přípravky v září 2016. Stav – zejména 
díky začínajícím dětem, u kterých dochází k častým změnám, v průběhu roku neustále kolísá.  
 
 

7.2.4 Přehled hraných soutěží – výčet a umístění družstev 
 Základna dětského a mládežnického basketbalu v Českém Brodě sdružená v BK TJ Slavoj Český 
Brod se v roce 2016 se vyvíjela následujícím způsobem. 

 
a) Družstvo starších minižáků (ročník 2003 a mladších)  

Tým U 12 dokončil základní část sezóny 2015/16 na čtvrtém místě s šesti vítězstvími a čtrnácti 
prohrami. V nadstavbové části si chlapci udrželi domácí neporazitelnost a uhájili tak celkové čtvrté 
místo v krajském přeboru. Negativem byl úzký kádr. Jen v málo zápasech se stalo, že jsme se sešli 
v počtu větším než 10 hráčů. 
K oporám týmu patřili D.Vomáčka a P.Benák. David Vomáčka se stal nejlepším střelcem celé soutěže. 
Zdatně této dvojici sekundovali J.Přikryl, D.Lorenz a M.Kaifer. Družstvo do konce sezóny 2015/2016 
trénoval, k zápasům připravoval a odkaučoval Honza Benák, kterému za odvedenou práci velmi 
děkujeme.  
 
Výsledky sezony 2015/2016 přinášíme v následujících tabulkách: 
 
Krajská soutěž starších minižáků U13 2015/2016 

Tabulka 

1. BK R&J EBC Mělník U13B 20 19 1 1237:589 39 

2. BA Nymburk U13B  20 15 5 1255:770 35 

3. BK Brandýs n.L.U13B(ms) 20 13 7 880:664 33 

4. BK Český Brod U13B  20 6 14 826:1175 26 

5. BC Kolín U13B 20 4 16 801:1225 24 

6. BC Benešov U13B  20 3 17 687:1263 23 

 

tabulka 

1. BK Český Brod U13B  28 10 18 1240:1627 38 

2. BC Benešov U13B  28 8 20 1125:1686 36 

3. BC Kolín U13B 28 7 21 1247:1648 35 

 
 
 

 



 
         Družstvo minižáků U13 

 

Po dohodě vedení klubů BK TJ Slavoj Český Brod a BA Nymburk byly kvůli nízkým počtům hráčů 
spojeny družstva v kategoriích U13 a U14 a od sezóny 2016/2017 vystupují pod hlavičkou BA Nymburk. V 
Českém Brodě pak mají chlapci zajištěné tréninky 2x týdně pod vedením nymburského trenéra Jana 
Košaře a další 3 tréninkové jednotky týdně pak probíhají v Nymburce. Družstvo U13 nemá v krajském 
přeboru konkurenci a v roce 2017 si zahraje národní finále své kategorie s vítězi dalších krajských 
přeborů. Také žákovské družstvo U14 postoupilo z ligy do extraligy a jelikož se umístili v první polovině 
tabulky, tak i oni si zahrají na nejvyšší republikové akci roku 2017. 

 

 
                          Družstvo žáků U14 Nymburka po spojení s českobrodskými žáky 
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b) Družstvo starších minižákyň (ročník 2004 a mladší) 

Družstvo minižákyň dohrálo v roce 2016 soutěž kategorie U12 a v první části (s možností střídat 
hráče pouze ve dvou čtvrtinách) se s pouhými dvěma vítězstvími nad družstvem Brandýsa umístilo na 
posledním šestém místě a v druhé části (s možností libovolného střídání) pak po 2 výhrách nad 
Brandýsem a 1 nad Poděbrady holky skončily páté. 

Jako pořadatelé jsme se však kvalifikovali na národní finále, avšak soupeři byly nad naše síly, a 
tak po porážkách s USK, Levharty Chomutov, DaBK Plzeň a Basket Ostrava jsme skončili na posledním 
12. místě. Přesto to byla pro děvčata velice cenná zkušenost, kterou zužitkovali již v nadcházející sezóně. 

Dále se holky sehrály několik přátelských utkání a také se zúčastnily dalších basketbalových akcí, 
z nichž za zmínku stojí hlavně 4. místo na silně obsazeném mezinárodním turnaji Easter Cup v Ostravě, 
kde děvčata prohrála v bitvě o třetí místo o jediný bod s družstvem Bruntálu. Ve skupině však porazila 
slovinskou Litiju, slovenskou Spišskou Novou Ves a právě Bruntál a nestačila jen na maďarský Szeged.     

 
 
Krajská soutěž mladších minižákyň U12 2015/2016 

Tabulka 

1. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 10 10 0 1012:278 20 

2. Basket Poděbrady o.s. U12G 10 7 3 407:440 17 

3. BC Slaný U12G 10 5 5 423:570 15 

4. BK Brandýs n. L. U12G 10 3 7 359:622 13 

5. HB Basket Praha, o.p.s. U12G(MS) 10 3 7 431:496 13 

6. BK Český Brod U12G 10 2 8 391:617 12 

 
 

1. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U12G 10 10 0 859:316 20 

2. HB Basket Praha, o.p.s. U12G(MS) 10 6 4 458:435 16 

3. Basket Poděbrady o.s. U12G 10 6 4 376:465 16 

4. BC Slaný U12G 10 5 5 480:490 15 

5. BK Český Brod U12G 10 3 7 413:577 13 

6. BK Brandýs n. L. U12G 10 0 10 331:634 10 

 



 
 Družstvo U13 na mezinárodním turnaji Easter cup v Ostravě 
 
Do sezóny 2016/2017 družstvo nastoupilo do soutěže krajského přeboru starších minižákyň. Mimo 

šesti stabilních středočeských družstev soutěž oživily silné týmy Studánky Pardubice a BK Prosek. 
Českobrodské hráčky se však silné konkurence nezalekly, pohybují se ve středu tabulky, kdy jim 
v nedohrané soutěži aktuálně patří čtvrté místo s bilancí 11/15 (výhry/prohry).   

Holky trénují třikrát týdně, kdy ke klasickým basketbalovým tréninkům máme ještě pohybový 
tréninky ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením 3RE Renaty Tejnské pod vedením Vladimíra 
Ševčíka (do června 2016) a Michala Švandrlíka (od září 2016). Počet dívek se pohybuje pořád kolem 
dvaceti, kdy několik odchodů zase nahradila nová děvčata. Trenérem družstva je Kuba Nekolný a 
asistentkou pak Anička Stuchlíková.   
 
c) Družstvo MIX U11  

 
Družstvo MIX U11, dokončilo jaro 2016 ještě jako přípravka, kdy trénovali jedenkrát týdně všechny 

děti společně, jedenkrát týdně pouze chlapci a jedenkrát týdně pouze děvčata. Od září 2016 mají děti 
navíc ještě jednu tréninkovou jednotku pohybového tréninku.  

Tým od sezóny 2016/2017 nastoupil poprvé do soutěží, ale jako smíšené družstvo chlapců a dívek 
byl zařazen do přípravné soutěže nejmladších minižáků, kde se střetl s tradičními soupeři z Nymburka, 
Kolína, Brandýsa nad Labem a Mladé Boleslavi. V těžké konkurenci družstvo bojuje o celkové čtvrté 
místo s Mladou Boleslaví.  

O družstvo se stará tým několika zkušených trenérů zastřešených vedoucím družstva Petrem 
Fischerem ve složení Milena Králíková, František Civín, Jan Benák a František Tvrz. Asistenty jsou pak 
dorostenci Jirka Polák, Martin Koudela a Tomáš Tejček. I silným personální obsazením se připravujeme 
na rozdělení družstva na chlapce a dívky v polovině roku 2017. 

 



Krajská soutěž nejmladších minižáků U11 2015/2016 

 tabulka 

1. BC Kolín U11B 8 8 0 590:182 16 

2. BA Nymburk U11B 8 6 2 564:226 14 

3. BK Brandýs n.L.,z.s.U11B 8 4 4 260:388 12 

4. TJ AŠ Mladá Boleslav U11B 8 2 6 158:505 10 

5. TJ Slavoj Český Brod U11mix(MS) 8 0 8 144:415 8 

 

tabulka 

1. BC Kolín U11B 8 8 0 485:192 16 

2. BA Nymburk U11B 8 6 2 525:241 14 

3. BK Brandýs n.L.,z.s.U11B 8 3 5 158:383 11 

4. TJ Slavoj Český Brod U11mix(MS) 8 3 5 168:356 11 

5. TJ AŠ Mladá Boleslav U11B 8 0 8 172:336 8 

 
 

 
                 Družstvo U11 MIX 



 
 

d) Družstvo přípravky 

Českobrodská přípravka má v letošním roce celkem 20 dětí, které se věnují nejen základům basketbalu, 
jako je driblink, přihrávání, střelba na koš a jiné individuální činnosti s míčem i bez míče, ale také je 
zaměřena a to zejména na všeobecný pohybový rozvoj, co nejvíce zábavnou a hravou formou. Cílem je 
v dětech probudit vášeň ke sportu a k pohybu celkově. Děti a rodiče mají možnost navštěvovat i 
vybraná basketbalová utkání "A" týmu mužů v Nymburce, což si dětí velmi pochvalují a mohou vidět 
krásu tohoto sportu na vlastní oči, což jim pak dává ještě větší chuť do tréninků, které probíhají každé 
úterý a pátek pod vedením trenéra z basketbalové akademie Nymburk Honzou Košařem a pomocníky z 
řad českobrodských hráčů Jirkou Polákem a Martinem Koudelou. 

Náboru 
přípravky – září 2016 

e) Družstvo mužů 
 
 Družstvo mužů postoupilo minulou sezónu ze druhého místa do vyšší krajské soutěže. A tak se v 
sezóně 2016/2017 hrála v Českém Brodě po několika letech opět soutěž KP-I. Z celkových šestnácti 
zápasů se podařilo vyhrát pouze tři utkání doma a tak jsme skončili na posledním devátém místě – viz 
tabulka. Nutno dodat, že družstvo stále patří k nejmladším v soutěži a je pravděpodobné, že letos 
nesestoupí - vhledem k nízkému počtu týmů v KP-I. 
 Z úspěšných zápasů je třeba zmínit domácí výhry nad vítězem základní části Kolínem B (76:51) a 
třetí Mladou Boleslaví (80:73). Sehráli jsme mnoho dalších vyrovnaných zápasů, bohužel se ale nedařilo 
vítězit - snad i díky menší zkušenosti mladého týmu. Někdy možná chybělo i trochu pověstného štěstí. 
Hodně zamrzí zápas s Benešovem, který jsme prohráli až v prodloužení 86:87. K zamyšlení je nižší účast 
zejména starších hráčů na venkovních zápasech, kdy se venku nepodařilo vyhrát žádné utkání a tým byl 
často nucen nastupovat v oslabené sestavě. 
 Trénovalo se 2x týdně (úterý a čtvrtek) a tým stále vede bývalý reprezentant a úspěšný trenér 
Jiří Růžička. Koncem srpna před sezónou proběhlo v Českém Brodě krátké soustředění. Každý den byly 2 
dvouhodinové tréninky – 1. dopoledne, 2. odpoledne. Zaměření bylo na kondiční přípravu – rychlost, 
sílu, posilování, obratnost. Basketbalová příprava pak byla věnována individuálním činnostem 
jednotlivce, herní kombinace jak útočné tak obranné a útočné i obranné systémy. 
 Nezbývá než doufat, že příští rok bude pro družstvo mužů úspěšnější a podaří se navázat na lepší 



výkony ze závěru letošní sezóny. 
 
Krajský přebor mužů 1. třídy 2015/2016 

tabulka 

1. BC Kolín B 16 13 3 1074:898 29 

2. BC Real Réma Nymburk  16 13 3 1194:946 29 

3. AŠ Mladá Boleslav B 16 12 4 1139:903 28 

4. BK R&J EBC Mělník 16 7 9 979:1012 23 

5. BC Benešov B 16 7 9 995:1038 23 

6. BK Beroun B 16 6 10 1061:1201 22 

7. Basketbal Pečky 16 6 10 1049:1191 22 

8. BK Příbram 2000  16 5 11 1186:1229 21 

9. BK Český Brod 16 3 13 893:1152 18 

 

 
                              Družstvo Mužů – ilustrační snímek 
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7.2.5 Akce pro veřejnost 
 Veřejnosti jsou v českobrodské sportovní hale přístupné i metodické tréninky trenérů BA Nymburk. 
 Dalšími akcemi otevřenými veřejnosti a tak i inzerovanými jsou domácí mistrovské i nemistrovské 
zápasy dětských družstev i družstva dospělých a také každoroční turnaj přípravek a další akce klubu. 
Veřejnosti je přístupný také pravidelný páteční basketbal, kdy se večer od 20:00 hod. schází rekreační 
hráči a poměřují síly v této krásné kolektivní hře bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání či politických 
preferencí. 
 
7.2.6 Spolupráce s dalšími subjekty  

 Kromě výše uvedené spolupráce s BA Nymburk by náš oddíl nemohl existovat bez rozsáhlé 
podpory rodičů, kteří zajišťují převážnou část dopravy k zápasům na cizích hřištích a někteří z nich se 
podílejí i na průběhu letního soustředění. Basketbalový klub byl v roce 2015 v rámci TJ Slavoj 
příjemcem podpory města Český Brod, za kterou děkujeme.  Ve stejném řádu je finanční podpora 
(vedle členských příspěvků) poskytována ze strany firmy BEK. Dalšími významnými sponzory je několik 
osob z řad dospělých hráčů a rodičů členů mládežnických družstev. Za další materiální podporu je třeba 
poděkovat České basketbalové federaci, od které jsme získali rovněž finanční a materiálové příspěvky. 
 
7.2.7 Organizační záležitosti 

 Díky nutné transformaci stanov TJ Slavoj i BK Český Brod dle nového občanského zákoníku i 
dalším okolnostem se vedení BK po konzultacích s TJ Slavoj dohodlo, že basketbal bude fungovat od 
začátku roku 2016 v rámci TJ Slavoj bez samostatné právní subjektivity jako oddíl. 
          Oddíl funguje z hlediska programu pro členy v obdobném rozsahu jako dříve BK. To 
znamená, že vedle zabezpečení soutěží opět, pořádá letní soustředění i další pravidelné akce jako 
Štěpánskou čunču nebo turnaj přípravek. 

 
Jakub Nekolný a kolektiv trenérů BK TJ Slavoj Český Brod 
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7.3 Nohejbal   

 
7.3.1Stručné hodnocení činnosti za rok 2016 

 
Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se kromě přípravy svých jednotlivých týmů podílel, jak již je 

tradicí i na pořádání Mistrovství České republiky v různých disciplínách a různých kategoriích. V roce 
2016 se jednalo o MČR dvojic a trojic žen, které se konaly ve dnech 17. a 18. září a MČR dorostu 
jednotlivců konané dne 28. srpna. 

Také jako každý rok jsme pořádali turnaj pro mládež (pro tento rok byla kategorie dorostenců a žáků 
sloučena v rámci průběhu jednoho turnaje) a také jsme nezapomněli uspořádat turnaj pro neregistrované 
hráče. Koncem roku byl naším oddílem pořádán tradiční Vánoční turnaj Alpine Pro v kategorii mužů i v 
kategorii žen, pro které byt tento turnaj prvním v rámci Zimního poháru žen ČNS. 
 
 
 
 7.3.2 Činnost výboru oddílu, mediální prezentace 
Výkonný výbor (ve složení Sýkora, Janík M., Vokáč st., Majer, Cibulka, Cibulková) pro rok 2016 řešil 
především problémy, které se týkaly přesunu nohejbalového oddílu ze starého zázemí, který byl vždy 
pronajímán na 2 roky od hasičského sboru. Nové zázemí nám bylo nabídnuto za sportovní halou TJ 
Slavoj. Stěhování bylo především z důvodu plánované výstavby hasičské zbrojnice. Na podzim roku 
2016 proběhla výstavba kurtů a zázemí z bývalé ubytovny, aby bylo vše připraveno k dnešní podobě, 
kde budou v roce 2017 probíhat boje o body v soutěžích a turnajích. 
Zároveň jako v roce minulém výkonný výbor oddílu řešil otázky ekonomické a záležitosti kolem podpory 
mládeže. V minulých letech pro tým mužů „A“ zavedena povinnost propagovat své zápasy pomocí 
přenosů TVCOM.cz. Tuto povinnost jsme plnili beze zbytku, když jsme byli účastníky extraligy mužů. 
V letošním roce jsme tuto povinnost neměli a tak jsme pomocí TVCOMu přenášeli pouze MČR dorostu. 
V roce 2017 opět budeme vysílat všechny zápasy mužů „A“. Tímto jsme se podíleli a budeme se i nadále 
podílet na větší propagaci nohejbalu mezi ostatními sporty.  Nohejbalový oddíl dál pracuje na svých 
internetových stránkách www.nohejbal-ceskybrod.cz a také na své stránce na facebooku, 
www.facebook.com/nohejbal.ceskybrod, kam se vkládají aktuální informace o dění v klubu, fotky z 
turnajů a mistrovských zápasů. Po městě jsou pravidelně vylepovány pozvánky na utkání jednotlivých 
týmů a jednou týdně vychází na nohecmagazínu článek o zápase elitních družstev mužů i žen.
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7.3.3 Prostory pro činnost (stav, granty, brigády) 
 
V roce 2016 se nám ve spolupráci s vedením TJ Slavoje podařilo nalézt nové prostory (původní 
volejbalové hřiště za sportovní halou), kde budeme moci pokračovat v naší nohejbalové činnosti a hlavně 
se podařilo dostat grant na vybudování nového zázemí a herních ploch a tím nám velmi usnadnit složitou 
situaci. Tuto pozitivní zprávu jsme se dozvěděli před prázdninami a během prázdnin vnikla projektová 
dokumentace a poté bylo vše předáno patřičným úřadům k jejich vyjádření. Vše se stihlo v poměrně 
krátkém časovém úseku, a tak se mohly rozběhnout první práce koncem září, kdy se začala předělávat 
bývalá ubytovna, kde bude naše klubovna a šatna. V listopadu se začaly stavět nohejbalová hřiště a 
jejich oplocení, dětské hřiště a také tribuna. Do konce roku 2016 byla většina prací hotová a zázemí 
vybudováno a zbývalo dodělat pouze menší detaily, které se vyřeší na začátku roku 2017 a poté bude 
areál připraven na dlouhodobé soutěže (extraligu mužů, 1. ligu žen a další) a jednorázové soutěže 
nohejbalu (MČR, turnaje apod.) pro následující roky.  
Doufáme, že areál bude stejně hojně navštěvován a bude oblíben jak u diváků, tak u samotných hráčů 
napříč celou Českou republikou.     

 
7.3.4 Členská základna 

 
 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 22 

19 – 26 let 20 

27 – 65 let 46 

nad 65 let 0 

Celkem 88 
 
 

7.3.5 Přehled soutěží (výčet a umístění) 
 
Nohejbalový oddíl TJ Slavoj Český Brod se skládá celkem ze sedmi týmů. Jejich umístění v sezóně 2016 
byla následující: 

• tým mužů „A“ – 1. místo v základní části 1. ligy mužů, celkově 1. místo po play-off a postup do 
extraligy mužů, 

• tým mužů „B“ – 2. místo v Krajském přeboru mužů, 
• tým mužů „C“ – 6. místo v Okresním přeboru Kutná Hora/Kolín mužů, 
• tým žen „A“ – vítěz 1. ligy žen; 1., 2. a 3. místo na MČR jednotlivkyň; 1., 2. a 3. místo na MČR 

dvojic; 1. a 2. místo na MČR trojic; 1. a 2.,  místo v anketě nohejbalistka roku (v pořadí 
Cibulková, Fischerová);  

• tým žen „B“ – 5. místo v druholigovém Poháru ČNS žen, 
• tým dorostu – 2. místo v Krajském přeboru dorostenců, 
• tým žáků – vítěz Krajského přeboru žáků. 



7.3.6 Hodnocení soutěží pro každé družstvo (výsledky, výrazné umístění, osobnosti družstva, 
závěrečné tabulky, fotodokumentace) 

 
Muži „A“ 
 Náš elitní mužský celek, tým mužů „A“, nastupoval do letošní sezóny 2016 jako účastník 1. ligy 
mužů, čili druhé nejvyšší soutěže v ČR. Tým zaznamenal mnoho změn: odešli hráči Cmíral a Líbal, 
naopak přišli Chuchla, Jarolím, Vokáč a Vedral. Vedral zároveň převzal post hrajícího trenéra. Cíl 
sezony byl jasný, postoupit znovu do nejvyšší soutěže. Po vlažném začátku, kdy jsme dvakrát prohráli 
a jednou remizovali, jsme už nenašli přemožitele a postoupili po napínavém finále s TJ Sokol 
Horažďovicemi VYNK Hapon zpět do extraligy. Naše dominance v základní části nám dovolila 
vyzkoušet mladší hráče, kteří se osvědčili a příští rok již budou trénovat s „A“ týmem.  
 

Poměření sil na jednorázových mistrovstvích republiky nám nevyšlo podle představ a postoupili 
jsme jen s dvěma sestavami ze základních skupin a dostali se do čtvrtfinále.  

 
Během zimní přípravy jsme přibrali pár nadějných posil, s kterými ještě probíhá jednání o jejich 
působení v našem týmu v příštím roce. 
 
 
 

 
1 - Tabulka po základní části 1. ligy mužů 



 
2 - Tabulka po zápasů play-off 1. ligy mužů 

 
 
 

Muži „B“ 
 V letošním roce muži B disponovali vyváženou sestavou taženou zkušeným Bálkem a Cmíralem. 
Do týmu se pomalu zapracovali i naši dorostenci. Rezerva Brodu skončila v základní části na 1. místě.  
V play-off narazila na pozdějšího vítěze TJ SOKOL Slaný. Vzhledem k tomu, že jsme přišli o zraněného 
tahouna Bálka, nepodařilo se nám v play-off probojovat do vysněného finále.  

Po základní části se naše družstvo ve složení Král, Líbal a Laczko účastnila krajského přeboru 
trojic, kde obsadila 2. místo! 

 
3 - Tabulka po zápasů play-off 1. ligy mužů 

 
 



Muži „C“ 
 Založený tým kvůli mladým nadějím hrál v roce 2016 okresní přebor Kolín-Kutná Hora. Z hlediska 
výsledků si nevedl vůbec špatně. V celkové bilanci 14 odehraných zápasů, se týmu podařilo 10x vyhrát, 
2x remizovat a 6x prohrát. Tyto výsledky nakonec zařadily tým Brodu „C“ na konečné třetí místo, které 
tým mužů „C“ získalo díky lepší vzájemné bilanci zápasů s týmem TJ Sokol Sendražice. Vzhledem 
k faktu, že základ mužstva tvoří hráči, kteří nikdy žádnou nohejbalovou soutěž nehráli a kteří jsou 
doplněni o žáky a pak o dva hráče, aktivně hrající nohejbalové soutěže více let. Především přítomnost 
J.Vokáče st. se ukázala mnohdy velmi důležitá, jako velmi zkušený hráč dokázal často v utkáních otočit 
nepříznivý vývoj a motivovat i ostatní hráče.  
 

 
 

Ženy „A“ 
 Družstvo žen „A“ dosahuje stabilně výborných výsledků v dlouhodobých soutěžích, tak i v 
jednorázových ať se jedná o mistrovství České republiky, nebo mistrovství světa. 
 Na začátku roku vyhrál tento tým opět Zimní pohár žen, který se skládal ze 4 turnajů, které 
probíhaly po celé ČR. 
 V dlouhodobé soutěži toto družstvo těží především z vyrovnaného kádru na všech postech a 
dlouhodobého vedení trenéra F. Bálka. Největší konkurencí v letošním roce bylo pro českobrodské hráčky 
družstvo Vršovic, se kterými první vzájemný zápas vyhrály 6:4. Na odvetném zápase se však podepsala 
spousta zranění různých hráček a prohrály 3:6. Po základní části tak vstupovalo družstvo žen do 
rozhodujícího finálového souboje až jako druhé. Superfinále 1. ligy žen se letos odehrálo v pražské 
Sparta Areně za přítomnosti více než 200 diváků. Zápas byl zpočátku vyrovnaný, pak ale českobrodské 
hráčky dokázaly svou převahu a 5:3 zvítězily a staly se tak mistryněmi ČR v dlouhodobé soutěži družstev. 
 Ještě před koncem ligy se však odehrála i další mistrovství. Na konci srpna proběhlo mistrovství 
ČR jednotlivkyň v Chabařovicích. Na prvním místě se umístila Lenka Cibulková a na druhém Lucie 
Vokáčová, která letos startovala za družstvo žen „B“ v druhé lize. 
Další mistrovství už jsme sami pořádali na bývalých nohejbalových kurtech u nemocnice ve Wolkerově 
ulici. V sobotních bojích o mistra republiky ve dvojicích obhájily broďačky své úspěchy z minulého roku a 
obsadily všechna medailová místa v tomto složení: 1. Cibulková, Vokáčová, Červenková; 2. Bálková, 
Möglichová, 3. Tymichová, Blažková, Chuchlová. 
Na nedělním mistrovství trojic se podařilo získat další dvě medaile a to za první a třetí místo. 
Českobrodská družstva na sebe narazila bohužel již v semifinále, a tak nevyšlo vysněné českobrodské 
finále jako loni. Zlatou medaili získaly Blažková, Tymichová, Cibulková a bronz získaly Červenková, 
Bálková, Möglichová, Chuchlová. 
 V prosinci se vyhlašovala anketa nohejbalistka roku a naše hráčky obsadily první dvě místa. Na 
třetím místě se umístila vršovická Růženka Vrtišková, na druhém Lucie Bálková a vítězkou ankety 
Českého nohejbalového svazu se stala Lenka Cibulková. 



 
4 - Tabulka po základní části 1. ligy žen a tabulka finálového utkání 

 
 

Ženy „B“  
 V roce 2016 se tento tým rozrostl o tři nové hráčky dvanáctiletou Adélu Blažkovou, čtrnáctiletou 
Adélu Spáčilovou a po pauze se na kurty vrátila Marcela Chuchlová. Opět se naše družstvo zúčastnilo 
soutěže „Poháru žen 2016“.  Soutěž se hraje turnajově, Český Brod „B“ odehrál šest ze sedmi turnajů 
(trojice, dvojice). Turnaje se konaly v Karlových Varech, třikrát se jelo na Pankrác – Praha, Solidarita – 
Praha, do Čelákovic a závěrečný turnaj s vyhlášením výsledků byl pořádán v Českém Brodě. Na tomto 
posledním turnaji byla vyhlášena motivační soutěž pro hráčky do třiceti let. Této soutěže se zúčastnila 
Karolína Mrázková, která se probojovala mezi tři nejlepší. V září se na českobrodských kurtech konalo 
MČR dvojic a trojic. Mistrovství odehrála jedna dvojice a jedna trojice tohoto týmu. MČR se účastní 
převážně hráčky 1.ligy žen. Ve trojicích děvčata předváděla skvělé výkony, které bohužel nestačily na 
postup. 
 

 
 

Mládež 
 V oddíle nohejbalu byla v letošním roce mládež rozdělena do tří kategorií. První nejmladší 
kategorií je přípravka, kde se nachází děti od 5 do cca 10 let. Ve druhé nově vzniknuté kategorii jsou žáci, 
kteří mají herní výkonností a podobný, nebo vyšší věk než v kategorii první. Dalším kategorií jsou starší 
žáci, kteří jsou pro letošní rok spojeni s kategorií dorostenců. Zde jsou hráči ve věku 14 let až 19 let. 

První kategorie je vedena Kateřinou Červenkovou a Lucií Fischerovou. Probíhá zde nácvik 
základních nohejbalových situací. Tréninková jednotka je jedna hodina za týden. 

Druhá kategorii, tzv. mladších žáků, je pod vedením Marka Vedrala (licence C) a Martiny 
Chuchlové. Tato kategorie má tréninky již dvakrát v týdnu a probíhá zde nacvičování herních činností 
jednotlivce, tj. základy potřebné pro samotnou hru nohejbalu. Poté zde probíhá jednoduchý nácvik 
herních situací dvojic i trojic. 

Ve třetí kategorii, vedené hlavním trenérem Martinem Janíkem (licence C), se nacházejí starší a 
vyspělejší zástupci českobrodské mládeže, kteří již mají zkušenosti s herními situacemi z mužských 
soutěží. Za mužský tým „C“, hrající okresní soutěž, nastupují nejmladší hráči (Zavacký Erik, Svoboda 
Ondřej, Synáček Jaroslav) této kategorie a hráči, kteří nedosahují lepších herních kvalit než ostatní 
členové (např. David Spurný). Dalším týmem, kde se vyskytují zástupci mládeže je tým mužů „B“, za který 
hrají Michal Čachotský, Jan Vlasák a Jan Čech. Nově příchozími hráči z Prahy jsou Nikolas Truc, který 



40  

v letošním roce hrál 2. ligu mužů za SK Šacung ČNES Benešov 1947 „B“, Vilém Ungermann ml. a Adam 
Harmanec, oba hrající pražskou soutěž mužů, která dlouhodobě dosahuje výborných herních kvalit. 
Pražské mužské soutěže hrají zde starší hráči, kteří dříve hráli nejvyšší mužské soutěže. Tito dorostenci a 
starší žáci letos objíždějí Pohár ČNS dorostu a starších žáků, který se koná v rámci celé České republiky. 
Vzhledem k tomu, že tato zpráva je napsána dříve než se dokončí kalendář těchto turnajů, budou některé 
turnaje bez výsledků českobrodských mladých hráčů. 

 
Výsledky turnajů Poháru ČNS a MČR starších žáků 2016 

• Karlovy Vary 17. 1. 2016 – turnaj dvojic – 5. – 8. místo Čech, Svoboda 
• Zbečník 20. 2. 2016 – turnaj dvojic – bez účasti Č. Brodu 
• Semily 5. 3. 2016 – turnaj trojic – 3. místo – Zavacký, Svoboda, Čech 
• Žďár nad Sázavou 20. 3. 2016 – turnaj trojic – 5. – 8. místo – Zavacký, Svoboda, Čech 
• Zbečník 30. 10. 2016 – MČR jednotlivců – 17. - 24. místo - Svoboda, 9 - 16. místo – 

Čech, 5. – 8. místo Zavacký 
• Nymburk 17. 11. 2016 – MČR dvojic (mimo Pohár ČNS) – Zavacký, Čech – 5. – 8. místo 
• Karlovy Vary 4. 12. 2016 – MČR trojic – Zavacký, Čech, Svoboda – 5. – 8. místo 
• Bystřice nad Pernštejnem 26. 12. 2016 – turnaj dvojic  - bez účasti Č. Brodu 

Výsledky turnajů Poháru ČNS a MČR dorostu 2016 
• Karlovy Vary 17. 1. 2016 – turnaj dvojic – 9. – 12. místo – Truc, Vlasák 
• Zbečník 25. 3. 2016 – turnaj dvojic – 16. – 24. místo - Čachotský, Harmanec a 9. – 16. 

místo – Truc, Ungermann 
• Zvěrkovice 11. 6. 2016 – MČR dvojic – 16. – 24. místo – Čachotský, Vlasák a Truc, 

Ungermann 
• Zvěrkovice 12. 6. 2016 – MČR trojic – 9. – 18. místo – Čachotský, Vlasák, Zavacký a Truc, 

Ungermann, Čech  
• Český Brod 28. 8. 2016 – MČR jednotlivců (mimo Pohár ČNS) – 9. – 12. místo – Truc, 

Čech, Ungermann 
• Skuteč 6. 11. 2016 – turnaj jednotlivců – 4. místo – Truc, 5. – 8. místo Ungermann, 16. – 

24. Místo – Čachotský 
• České Budějovice 12. 11. 2016 – turnaj trojic – Truc, Vlasák, Harmanec – 5. – 8. místo 
• Týn nad Vltavou 27. 11. 2016 – turnaj dvojic – Truc, Ungermann – 5. – 8. místo 

 
V rámci dlouhodobých soutěží se starší žáci a dorostenci zúčastnili jak pražských soutěží, které se 

hrají v týdnu, tak některých turnajů v rámci středočeské dlouhodobé soutěže mládeže. V Pražské soutěži 
naši hráči obsadili celkové 2. místo ze 6 zúčastněných oddílů v rámci 7 pořádaných turnajů, kde jsme 
zúčastnili všech pořádaných turnajů. Ve středočeské soutěži obsadili celkové 5. místo a v kategorii žáků 
se umístili na 3. místě s účastí pouze na 3 turnajích ze 7, z důvodu kolize termínu s dorosteneckou ligou. 
Obě tyto dlouhodobé soutěže se hrají turnajovým systémem.  

 
Výsledky turnajů mládeže 2016 – Pražský nohejbalový svaz 

• Čakovice 2. 5. 2016 – turnaj trojic – 3. místo – Zavacký, Čech, Svoboda 
• Pankrác 9. 5. 2016 – turnaj dvojic – 2. místo – Čech, Vlasák, 5-8, Zavacký, Svoboda 
• Čakovice 16. 5. 2016 – turnaj trojic – 2. místo – Čech, Vlasák, Svoboda 
• Pankrác 30. 5. 2016 – turnaj jednotlivců – 1. místo – Zavacký, 3. – 4. místo – Svoboda, 5. – 

6. místo – Čech 
• Čakovice 6. 6. 2016 – turnaj dvojic 5. – 6. místo – Zavacký, Svoboda 
• Pankrác 13. 6. 2016 – turnaj trojic 2. místo – Čech, Svoboda, Zavacký 
• Čakovice 20. 6. 2016 – turnaj dvojic 4. místo – Čech, Vlasák, 5. Místo – Zavacký, Svoboda 



Výsledky turnajů mládeže – Středočeský nohejbalový svaz 
• Čelákovice 1. 8. 2016 – krajský přebor trojic – 1. místo – Zavacký, Svoboda, Čech 
• Čáslav 8. 5. 2016 – krajský přebor dvojic – 1. místo – Zavacký, Svoboda 
• Čelákovice 11. 9. 2016 – turnaj dvojic – 2 místo – Zavacký, Svoboda 

Vedle výše zmíněných turnajů v rámci dlouhodobých soutěží těchto turnajů dorostenci hráli 
nejvyšší dlouhodobou soutěž dorostenců v České republice – Botas dorosteneckou ligu pořádanou ČNS. 
Naši svěřenci hráli s většinou soupeřů velice vyrovnané utkání a dokázali jsme vyhrát 5 utkání z 8 
možných, ale bodový příděl za vyhraná utkání byl vždy jen 2b a za 2 prohraná utkání po 1 bodu. 
V letošním roce dorostenecké ligy bylo bodování zápasů dle uhraného skóre v utkání. Počet bodů dle 
stavu utkání byl následující 7:0 a 6:1 bylo oceněno ziskem 3b. Výhra 5:2 anebo 4:3 byla oceněna 2b a 
naopak prohra 2:5, či 3:4 byla za 1b do tabulky. Proto i přes vyhraných 5 utkání jsme se umístili 
v základní části za týmem z Č.Budějovic, který měl 4 utkání vyhrané a 4 prohrané. Tím jsme se umístili na 
3. místě, které zajišťovalo postup do play-off. V play-off, které se odehrávalo v září jsme narazili na tým 
Zbečníka, proti kterému se nám nepovedl první zápas na soupeřově půdě, kde jsme prohráli 4:1 na 
zápasy. Na domácí půdě předvedl náš tým výborný a bojovný výkon, kterým jsme dokázali přehrát 
soupeře v poměru 4:0 a tím si zajistit 3. rozhodující utkání čtvrtfinále play-off BDL. Na půdě soupeře se 
utkání odehrálo v hale (z důvodu nepříznivého počasí), kde nás domácí přehráli a zajistili si tak postup do 
semifinále play-off Botas dorostenecké ligy 

 

 
5 - Tabulka po základní části Botas dorostenecké ligy sk."A" 

 
 V příštím roce nám odejdou starší hráči (J. Vlasák, M. Čachotský, A. Harmanec a D. Spurný). 
Takže budeme muset doplnit tým, který bude hrát dorosteneckou ligu o další kvalitní hráče a také o mladé 
posily z našich řad, které tímto dostanou šanci na rychlejší zlepšování svých herních kvalit. 

 



 
6 - Tabulka play-off Botas dorostenecké ligy 

 
 
7.3.7 Akce pro veřejnost 

V letošním roce jak již bylo zmíněno dříve, bylo pořádáno nohejbalovým oddílem jak MČR dorostu 
dvojic a trojic, tak MČR jednotlivkyň. Další akcí, která se konala o prázdninách, bylo pořádání turnaje 
neregistrovaných hráčů pod záštitou organizace Českobroďák. Turnaj mládeže, který jsme uspořádali   
v rámci krajské soutěže žáků a dorostu se konal v záři. Poslední akcí, která se koná vždy před 
Vánocemi je tzv. Vánoční turnaj jak pro muže, tak i pro ženy. Jako každý rok nohejbalový oddíl pořádá 
náborové akce a kdokoliv si může přijít tento sport vyzkoušet. 



7.3.8 Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, spolky, sponzoři) 

Ve spolupráci s Českým nohejbalovým svazem a městem Český Brod se zde mohou pořádat MČR 
jednotlivých kategorií. Ve spolupráci s neziskovou organizací Českobroďák pořádáme turnaj 
neregistrovaných nohejbalistů. Dále bychom na tomto místě chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří 
podporují tento náš amatérský sport. 

 

 
7.3.9 Stručný výhled činnosti na rok 2017 
 
V letošním roce se chceme rychle zabydlet v novém areálu a nalákat sem více lidí než tomu bylo ve 
starém areálu. Také budeme i nadále pracovat a snažit se vylepšit práci s mládeží, především zapojovat 
mladší hráče do elitní soutěže mládeže, dorostenecké ligy. Dále budeme pokračovat ve shromažďování 
finančních prostředků na správný chod klubu především se zaměřením na mládežnické týmy a jejich 
podporu. Každý tým má stanovené konkrétní sportovní cíle, kterých by jednotlivě chtěly dosáhnout: 

• Tým mužů „A“ má za hlavní cíl udržet se v extralize mužů.  Situace nebude lehká, ale budeme 
doufat v náš široký kádr hráčů podobných kvalit. Také se budeme snažit zapojit v zápasech i 
mladší hráče, abychom pomohli jejich výkonnostnímu růstu. 

• Tým žen má stanoven cílů více, vzhledem k jejich dobrým dlouhodobým výsledkům. Hlavní cíl je 
pokusit se opět obhájit titul z nejvyšší ligy žen. Dalšími dílčími cíli jsou umístění jednotlivých celků 
do 3. místa na každém MČR a rovněž má tým žen za úkol zapojovat mladší hráčky do svého 
týmu, aby začala vyrůstat silná náhrada za tento kvalitní tým. 

• Tým mužů „B“ má za cíl udržet se v Krajském přeboru a zapojit dorostence a výkonnější žáky do 
svých zápasů. 

• Tým mužů „C“ má za úkol opět uhrát co nejlepší výsledek v Okresním přeboru a také jako tým „B“ 
zapojovat více mladších hráčů do zápasů a přispívat tím ke zlepšování jejich výkonnosti. 

• Tým žen „B“ má za úkol více zapracovat na herním stylu, tak aby bylo dosaženo lepších umístění 
na jednotlivých turnajích v rámci jejich Pohárů a zkusit oslovit a zapracovat mladé hráčky do 
kádru. 

• Týmy mládeže mají za úkol obhájit letošní výsledky především v dlouhodobých soutěžích a 
pokusit se je vylepšit. Dále se pokusit umístit na předních příčkách jednorázových soutěžích 
(MČR). Dalším větším cílem je zaučit mladší a nové hráče tak, aby mohli hrát turnaje Krajského 
přeboru. 

 
 Doufáme, že na konci roku budeme moci říci, že rok 2017 byl stejně úspěšný (vyjma družstva mužů „A“) 
nebo více úspěšný než uplynulý rok 2016. 

 

Martin Janík a vedoucí družstev 



7.4 Tenis 

 
7.4.1 Stručné hodnocení 
Po stránce sportovní jsme udrželi pozice u všech  družstev v nejvyšší soutěži. Žáci a dorost v krajských 
soutěžích, dospělí v 2.  lize. B případně C družstva budou hrát stejné soutěže. Významný posun nastal  
v  oblasti investic. V měsíci říjnu se zahájila generální oprava dvorců 1 – 3 s novým oplocením. 

 
7.4.2 Činnost výboru 

 

 
 
 
7.4.3 Členská základna 

 
 
Výbor oddílu pracoval v 7 členném kolektivu a celkem za rok 
se sešel 10x. Až na dubnové chvění má výbor  stále podporu 
většiny členů. Veškerý průběh mistrovských utkání družstev, 
ale i turnajů, proběhl vždy v souladu s platnými řády tenisu. 
Výbor se podílel na organizaci turnajů pro rekreační hráče. 
Areál tenisu je průběžně udržován  správcem oddílu, 
brigádnickými povinnostmi členů a hospodárností celého 
výboru. V celém areálu je stále udržován pořádek jak  zeleně, 
tak i na dvorcích. Brigádnické povinnosti se pohybují kolem 
tisíce hodin ročně. 
Stavění a skládání haly je zajištěno pouze brigádně. Odborné 
vedení těchto akcí zabezpečuje dodavatel haly. 
Oddílu byla poskytnuta dotace od města, prostřednictvím TJ 
Slavoj  na rekonstrukci dvorců ve výši 150 000,-Kč.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Věk Počet členů 

do 18 let 136 

19 – 26 let 6 

27 – 65 let 58 

nad 65 let 13 

Celkem 213 



7.4.4 Přehled soutěží 
 
družstvo soutěž  umístění 
A dospělí 2.liga 6.místo 
B dospělí 1.třída 3.místo 
dorost  KP 7.místo 
dorost B 1. třída 2.místo 
SŽ  A KP    4.místo 
SŽ  B 1. třída          2.místo 
MŽ A KP 6.místo 
MŽ B 2.třída 4.místo 
MŽ C          3.třída 4.místo 
BABY  A turnaj 2.místo 
BABY  B turnaj 6.místo 
 
 

  Všem kapitánům družstev patří poděkování za odvedenou práci.  
  
 
1. pro každé družstvo: hodnocení výsledků, výrazné úspěchy, osobnosti družstva, závěrečné tabulky 

Věková kategorie: dospělí 

Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
1 LTC Modřany 2005 B    6 1 43:20 92:42 670:457 13 
2 I.ČLTK Praha B   5 2 39:22 82:52 619:507 12 
3 LOB Slovan Bohnice    5 2 39:24 82:58 669:578 12 
4 SK Oáza Praha B    4 3 30:33 66:68 547:576 11 
5 LTC Houštka    3 4 28:33 61:75 517:637 10 
6 Slavoj Český Brod    3 4 28:35 65:75 533:608 10 
7 SK Aritma Praha   2 5 27:36 61:78 581:588 9 
8 LTC Tábor 1903   0 7 16:47 38:99 499:684 7 

 
Soutěže smíšených družstev 2016 

Věková kategorie: dorost 

31 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS 

Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 TK Neridé    7 0 58:5 118:16 739:341 14 
2 Tenis Dobříš    5 2 35:28 72:63 554:547 12 

3 Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou    5 2 28:35 63:73 578:583 12 

4 Lokomotiva Beroun    4 3 34:29 75:67 596:565 11 
5 1. Vestecká sportovní    3 4 34:29 71:64 565:528 10 
6 Slavoj Žiželice    3 4 30:33 63:68 533:545 10 
7 Slavoj Český Brod    1 6 19:44 49:93 507:690 8 
8 LTC Kolín    0 7 14:49 35:102 428:701 7 



Soutěže smíšených družstev 2016 

Věková kategorie: starší žactvo 

51 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS 

Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 TK Neridé    7 0 59:4 121:12 760:236 14 
2 Sportclub Řevnice o.s.   6 1 39:24 80:50 587:484 13 
3 LTC Mladá Boleslav o.s.   5 2 31:32 66:70 566:597 12 
4 Slavoj Český Brod    4 3 33:30 72:64 586:538 11 
5 1. Vestecká sportovní    3 4 29:34 61:72 502:552 10 
6 Tenis Dobříš    2 5 21:42 45:86 482:644 9 
7 Slavoj Žiželice    1 6 25:38 55:80 491:614 8 

8 Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou    0 7 15:48 34:100 387:696 7 

 

 

Soutěže smíšených družstev 2016 

Věková kategorie: mladší žactvo 

71 JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS 

Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry 
Body v 
tabulce 

1 TK Neridé    7 0 57:6 117:16 738:304 14 
2 1. Vestecká sportovní o.s.    5 2 33:30 70:67 565:531 12 
3 Sportclub Řevnice o.s.    4 3 35:28 76:59 579:487 11 
4 Tenis Dobříš    4 3 34:29 72:61 593:484 11 
5 SK Tenis Kladno    4 3 33:30 68:66 507:531 11 
6 Slavoj Český Brod    3 4 27:36 59:77 537:627 10 

7 Tenisový klub Benátky nad 
Jizerou    1 6 19:44 44:90 434:655 8 

8 Slavoj Žiželice    0 7 14:49 31:101 345:679 7 

 

  



Soutěže smíšených družstev 2016 

Věková kategorie: babytenis 

87 Memoriál Z. Kocmana - babytenis skupina G  

Tabulka skupiny 

Pořadí Klub   Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 
1 Sportovní centrum Linhart    7 0 60:10 60:10 388:92 14 
2 Slavoj Český Brod A    6 1 58:12 58:12 364:150 13 
3 TO Sokol Nehvizdy A    5 2 58:12 58:12 365:155 12 
4 TJ LTC Poděbrady   4 3 33:37 33:37 259:281 11 
5 Tenisový klub Benátky B   3 4 37:33 37:33 285:244 10 
6 Tenisový klub Benátky C    1 6 18:52 18:52 184:350 8 
7 Tenis Brandýs n.L.   2 5 11:59 11:59 124:379 8 
8 TO Sokol Nehvizdy C    0 7 5:65 5:65 79:397 7 

 
 
 
7.4.5 Akce pro veřejnost 

 
Pro veřejnost v měsíci září byl uspořádán tradiční 
turnaj o Posvícenský koláč. Proběhl 19. ročník. 
  
 
Vítězem se stala dvojice Kubelka, Pučálka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnaj manželských párů, kde se zúčastnilo 8 dvojic, 
vyhráli manželé Nekolných. 
 
 
 
 
 
 
7.4.6 Spolupráce s dalšími subjekty (město, sportovní svazy, obč. sdružení, sponzoři) 

Hlavními dárci oddílu 

jsou: Jatky Český Brod, 

firma PRO-DOMA, Mrázek Michal, firma Bitner, 

stavebniny Král, firma Arnošt a MGC, 

Hlavním spolupracujícím je ČTS a její Středočeský svaz. 
 
Oddíl v tomto roce investoval do rekonstrukce dvorců 1 – 3 celkem 780 000,-Kč. V jarní části roku 2017 
dvorce budou dodělány. V zimním období bylo provedeno nové oplocení v hodnotě 230 000 Kč. 
 



7.4.7 Stručný výhled činnosti na rok 2017 
• Pro rok 2017 trvá stále stejný úkol, udržet soutěže družstev v krajských soutěžích a dospělí A v 2. 

lize.  
• Zaměřit se na nábor nových členů z řad mládeže. 
• Uspořádat 20. ročník Posvícenského koláče. 
• Uspořádat další ročník manželských párů. Úspěchem by bylo obnovit oddílový žebříček hráčů jak 

jednotlivců tak i čtyřher. 
• Na úseku investic bude dle finančních prostředků provedena oprava obvodové zdi celého areálu   

a  vylepšení interiéru na ubytovně.  
 

    
 

Ing. Jaroslav Kokeš, předseda oddílu 

 
 
 
 

7.5 Triatlon 
 
7.5.1 Stručné hodnocení činnosti za rok 2016 

 

Oddíl triatlonu měl v roce 2016 pouze 6 členů – 2 členové ve věku 18 - 26 let a 4 členové ve věku 27 - 65 
let.  

Účast členů oddílu na triatlonových závodech nebyla systematická. 
- Eva Babicová, roz. Čokrtová: 
Triatlon Železný Chlíst (600 m plavání, 26 km cyklistika, 6,5 km běhu) - 16.7.2016 – obsadila 5. místo 
v celkovém pořadí žen v čase 1:36:50. 
Vlkančický triatlon (200 m plavání, 6 km cyklistika, 2 km běhu) - 6.8.2016 – obsadila 1. místo v celkovém 
pořadí žen v čase 24:33 min. 
Triatlon Doksy Race (1,9 km plavání, 90 km cyklistika, 21 km běhu) – obsadila 7. místo v celkovém pořadí 
žen v čase 5:29:20. 
- Jana Čokrtová – 3 místo na Vlkančickém triatlonu v kategorii ženy do 30 let – čas 26:46 min. 
- Kateřina Čokrtová – 7. místo na Vlkančickém triatlonu v kat. ženy do 30 let – čas 30:50 min. 
- Václav Čokrt – 9. místo na Vlkančickém triatlonu v kategorii muži 50-60 let – čas 32:33 min. 



Členové oddílu se dále účastnili řady běžeckých a 
cyklistických závodů a také turistických závodů. Největších 
úspěchů dosáhla Eva Babicová. 
Eva získala v roce 2016 za své sportovní úspěchy 
v turistických závodech titul MISTR SPORTU. Bylo to za 
výsledky v letech 2007 - 2016, kdy m.j. na Mistrovství ČR 
získala 3x titul,  1x byla stříbrná a 4x bronzová; v celkovém 
pořadí Českého poháru byla 3x první a 4x druhá; na 
Mezinárodním mistrovství získala 1x titul, 1x byla stříbrná a 2x 
bronzová; na Mistrovství ČR štafet měla bilanci 1x zlato, 3x 
stříbro a 1x bronz; na Mistrovství ČR smíšených dvojic získala 
1x zlato a 2x bronz. 
Pěkných výsledků v roce 2016 Eva dosahovala i v bězích 
mimo dráhu. Nejlepší výsledky: maraton - 3:26:23, půlmaraton 
- 1:37:45, 10 km - 42:31 min. 
Václav Čokrt ml. získal v roce 2016 v turistickém závodě zlato 
na Mistrovství ČR smíšených dvojic.  

Oddíl měl v roce 2016 nadále dva trenéry triatlonu – Václav 
Čokrt a Eva Babicová.  

Stejně jako v předchozích letech uspořádal oddíl triatlonu i 
v roce 2016 čtyři běžecké závody, na nichž startovalo celkem 
752 závodníků. 
- 20. března 2016 proběhl 23. ročník silničního běhu 
„Českobrodská pečeť“, se startem a cílem u Podviničního 
rybníka, jehož se zúčastnilo 209 běžců (162 mužů a 47 žen).  
- 28. září 2016 se v českobrodském parku a v okolí 

Pivovarského rybníka uskutečnil 15. ročník  
akce „Svatováclavský běh“. Tohoto běhu pro 
děti, žactvo a dorost (tratě od 95 m do 1950 
m), běhu pro dospělé (3250 m) a běhu „Buď 
fit“ pro ženy (1650 m) se zúčastnilo 193 běžců 
- 143 závodníků v mládežnických kategoriích 
(74 chlapců a 69 děvčat) a 50 dospělých (30 
mužů a 20 žen).  
- 23. října 2016 se v českobrodském parku a 
v okolí Pivovarského rybníka konal 15. ročník 
akce „Běh Republiky Československé“. Na 
stejných tratích jako při Svatováclavském běhu 
startovalo 164 běžců - 133  závodníků 
v dětských, žákovských a dorosteneckých 
kategoriích (59 chlapců a 74 děvčat) a 31 
dospělých (22 mužů a 9 žen).   
- 18. prosince 2016 se uskutečnil 24. ročník silničního běhu na 10 km „Českobrodská vánoční desítka“ se 
startem a cílem u Podviničního rybníka. Tohoto závodu se zúčastnilo 186 běžců (147 mužů a 39 žen). 
Uvedené běžecké závody byly uspořádány i díky finančnímu příspěvku města Český Brod. 
 
 
 
 
 
 
  



7.5.2 Členská základna 
 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 0 

19 – 26 let 2 

27 – 65 let 3 

nad 65 let 0 

Celkem 5 
 
 

 
 

    
 

Václav Čokrt – předseda oddílu 
 
 

7.6 Volejbal 
 

7.6.1 Hodnocení činnosti 
 

Rekreačka: 

 

 
 

Náš oddíl se schází pravidelně v zimní i letní sezoně 
každý pátek od 18.00 do 20.00 hod. 

V roce 2016 jsme se i nadále scházeli za hezkého 
počasí na  beachovém  hřišti v Kounicích. 

Naše řady rekreačních hráčů   příležitostní rozšiřují 
absolventi českobrodského gymnázia, kde díky 
volejbalovým  tréninkům vyrůstají kvalitní  hráči a 
doufáme, že i budoucí členové TJ Slavoj.



Již se stalo tradicí, že se pravidelně zúčastňujeme turnajů v nedalekém okolí a to v hlavně v Kounicích, 
Pečkách a Hořanech a vánočního turnaje v Liblicích, který spolupořádáme díky dotaci města. Na turnajích 
se naše smíšené družstvo umísťuje na předních místech a je rovnocenným soupeřem i ostatním.  

7.6.2 Členská základna 
 

Věk Počet členů  
Rekreačka/ “A” 

 
do 18 let 0 

19 – 26 let 0 

27 – 65 let    14 + 11 

nad 65 let 1+ 0 

Celkem 15+ 11 
 
 

7.6.3 Výhled do roku 2017 

Získání nových členů pro rekreační volejbal.  
 

Muži KP 1 

V sezóně 2015/2016 jsme se umístili na šestém 
míste, což je historicky nejlepsí výsledek při tomto 
počtu účastníků KP1. Nechali jsme tedy za sebou 
dalši 3 týmy. Určite si ještě pamatujete, že toto 
nebývalo zvykem:).  

O zlepšujícím trendu naší vykonnosti také hovoří 
následujici statistika -  Slavoj hraje KP1 9 let a za 
prvních 6 sezon vyhrál 18 ze 160utkaní. Po 
obměně týmu jsme za posledni 3 sezony vyhrali 36 
utkaní ze 104.  Budeme hrát i sezonu 2017/18 a 
určitě budeme rádi, pokud bychom mohli třeba jen 
některe zapasy  hrát v brodské hale. Zatím všechny 
zápasy jsme hráli v hale liblické školy.  

Tabulka ročníku 2015/2016 

 

1. VK Tuchlovice A  32 28 4 92  :  27 2780  :  2209 84 

2. TJ Sokol Benešov u Prahy 32 26 6 83  :  32 2717  :  2208 78 

3. TJ Sokol Roztoky u Prahy 32 21 11 72  :  43 2577  :  2293 62 

4. TJ Sokol Dobřichovice B  32 16 16 62  :  58 2579  :  2589 48 

5. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 32 15 17 59  :  60 2560  :  2590 47 

6. TJ Slavoj Český Brod 32 13 19 53  :  65 2476  :  2586 41 

7. TJ Sokol Vlašim  32 13 19 47  :  74 2421  :  2740 34 

8. VK Rakovník A 32 8 24 35  :  79 2226  :  2557 24 

9. SK Volejbal Kolín A 32 4 28 24  :  89 2151  :  2715 14 



 
 

Zprávu vyhotovili:  Alena Bubníková a Martin Nývlt 
 

7.7 ASPV 
 

Stručné hodnocení: 
V minulém roce pravidelně každý týden probíhalo:  
2x cvičení žen – zdravotní cvičení a jóga 
1x týdně cvičení mládeže na nářadí. 
1x týdně sportovní gymnastika 
Cvičební hodiny měly po celý rok stálou návštěvnost. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ekonomická bilance 
Veškeré výdaje spojené s činností ASPV byly proplaceny 
a jsou evidovány přímo u ekonoma jednoty.  
 
Prostory pro činnost:  
Cvičební hodiny probíhají pouze v tunelu. 
 
Počet členů:  
Celkem: 54 
 
Spolupráce s dalšími subjekty: Celoroční spolupráce 
s ZŠ Tyršova 
 
 

 
 



Mediální prezentace:  
Probíhá v rámci našich www stránek http://www.aspvceskybrod.cz/, které jsou pravidelně aktualizovány. 
Dále dáváme informace do vývěsky před halou. Nábor ve školách formou letáků. 
 

 
Akce pro veřejnost:  
Každoroční veřejná hodina spojená s mikulášskou 
nadílkou pro rodiče a širší veřejnost. 
Každoroční cyklovýlet pro členy, propagováno oddílem 
jako možnost zapojení se do výletu i ostatním 
občanům ČB. Finále při posezení a hromadné 
zhodnocení roku.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stručný výhled činností: 
 Výhledově plánujeme dále zvyšovat počet cvičenců, 
jinak pokračovat v činnosti jako doposud. Pokračování 
v proškolování nových cvičitelů a zavádění nových 
metod získaných v rámci seminářů v minulém roce – 
např. na téma „tradiční hry s netradičními pomůckami”. 
     
 
                                                                                                                             
 
         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.8 Turistika 
Klub českých turistů se samostatně oddělil od TJ v roce 2011, od této doby zůstává v TJ jeho  mladší část 
turistický oddíl mládeže. Tato skupina je duplicitně součástí skautského střediska L. Nováka. Jejich 
činnost tak nese jak turistické tak i skautské prvky. 
 

Během celého školního roku a o prázdninách 
pracujeme s dětmi a mladými lidmi ve věku od 6 do 26 
let. Kromě pravidelných schůzek pořádáme pro děti 
jedno- a vícedenní výpravy a dále pravidelné akce. 
Vyvrcholením celoroční činnosti je letní tábor. Naši 
vedoucí a roveři absolvují vzdělávací kurzy, jejichž 
součástí jsou i kurzy první pomoci. Vedoucí oddílu 
musí absolvovat kurz pro vedení oddílu akreditovaný 
jako vzdělávací kurz ministerstvem školství a složit tzv. 
vůdcovskou zkoušku. Dětem nabízíme nejen efektivní 
a zajímavé možnosti strávení volného času, ale 
snažíme se rozvíjet jejich znalosti, schopnosti a 
dovednosti, vedeme je nenásilnou formou k pohybu, 
učíme je spolupráci v kolektivu a vzájemné toleranci, 
vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti a svou 

činností též působíme jako prevence sociálně patologických jevů. 
 
Pořádáme během roku řadu akcí pro děti i pro vedoucí. Mezi tradiční, každoročně pořádané akce patří 
především: 

 
Čarodějnice 
O Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května 
pálíme s dětmi tradičně čarodějnice a slavíme 
příchod jara. Letos vyrazili skauti a skautky na celý 
víkend do Dolánek, s vlčaty a světluškami jsme 
strávili tento večer na „podzimku“ na zahradě 
divadýlka ZUŠ Český Brod. Samozřejmě ani letos 
nechyběla soutěž o nejlepší čarodějnický převlek, 
různé hry a soutěže a „jízda zručnosti“, nezbytná 
k získání řidičského průkazu na čarodějnické koště. 
 
 
 

 
 
 
POPOLES 
Letos jsme pořádali již 33. ročník akce PoPoLes – 
Pochod Pohádkovým Lesem. V lese v Dolánkách za 
Českým Brodem se tak návštěvníci setkali s různými 
pohádkovými a nadpřirozenými bytostmi, plnili 
všelijaké úkoly a za jejich splnění dostávali 
sladkosti. V cíli pak malé i velké návštěvníky čekaly 
buřty k opečení, občerstvení a doprovodné 
sportovní disciplíny. V letošním roce díky příznivému 
počasí se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků, z 
toho cca 700 dětí. 
 
 
 
 



 
 
Turistické závody 
Středisko se již několik let pravidelně účastní Turistických 
závodů (dříve TBZ). Naši závodníci z řad dětí i vedoucích 
se pravidelně umisťují na předních příčkách a postupují 
tak od základních kol přes kola krajská až na Mistrovský 
pohár a Mezinárodní pohár TZ. Nejinak tomu bylo i 
v roce 2014. Díky tomu navíc děti poznávají další místa 
České republiky a další lidi, nejen ze skautských oddílů, 
ale i z jiných dětských organizací. 
 
 
 
 
 

 
 
Brigády na  údržbu tábořišť 
Každý rok na jaře jezdíme na naše tábořiště „Pod 
kopcem Pohoř“ u Starého Samechova  a do 
Kácovce u Kácova připravovat louku i srub pro 
blížící se tábory. Mezi nejnutnější práce patří 
posečení louky a shrabání trávy, příprav dřeva 
na topení a údržba a opravy srubu. Na tyto 
brigády s námi jezdí pravidelně i rodiče našich 
dětí a my jim za jejich pomoc velmi děkujeme. 

     
 
      Členská základna 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 Závěr 

Rok 2016 patřil k těm rokům, které sportovně i finančně patří mezi ty velmi úspěšné. Díky finančnímu 
zabezpečení rekonstrukcí prostorů se vytvořily velmi dobré sportovní podmínky pro oddíly a za velmi  
příjemné zjištění lze považovat nárůst počtu členů v mládežnických kategoriích, zájem trenérů o práci   
s dětmi a mládeží i fakt, že TJ je v dobré ekonomické i personální kondici. 

 
V roce 2017 bude pro TJ Slavoj důležitá stabilizace příjmů z grantů města, kraje i MŠMT, nejen pro 
podporu mládeže a trenérů, ale také pro dokončení rekonstrukce areálu SH pro nohejbalisty a 
volejbalisty a projektovou dokumentaci areálu na Kutilce a hřiště Na Vyhlídce.  

 
 

Věk Počet členů 

do 18 let 101 

19 – 26 let 7 

27 – 65 let 20 

nad 65 let 1 

Celkem 129 
  



  





 





 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 


